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Olivier DELEUZE
Voorzitter Brulocalis

W
anneer we onze blik nog eens 
op 2021 werpen, dan zien we 
een hoopvolle start. De nieuwe 
vaccins die op de markt kwamen, 
voorspelden veel goeds en terwijl 

we in een semi-lockdown zaten en vele sectoren 
nog gesloten waren, zou de vaccinatiecampagne 
er wel voor zorgen dat we deze gezondheidscrisis 
achter ons konden laten, ver achter ons. Het bleek 
iets moeilijker dan dat. De zomer bleef weliswaar 
gespaard van de ziekte maar kende niettemin 
een zware ecologische crisis. In Wallonië werden 
gemeenten van de kaart geveegd door catastrofale 
overstromingen waarbij tientallen mensen om het 
leven kwamen. Het aanbreken van de herfst en 
de opflakkering van de epidemie, met intussen 
meerdere nieuwe varianten, bracht ons terug naar 
af. We kregen een déjà vu-gevoel. Elke nieuwe golf 
ging gepaard met de vrees dat onze ziekenhuizen 
onder de druk zouden bezwijken. Scholen of andere 
sociaal-economische sectoren moesten opnieuw op 
slot, zelfs gedeeltelijk of voorwaardelijk... Kortom, 
weinig opfleurende berichten en een epidemie 
waar maar geen einde aan leek te komen. Om nu 
te zeggen dat 2021 zwaarder was dan het jaar 
ervoor… dat hangt van iedereen afzonderlijk af.

In ieder geval stond dit jaar voor de lokale besturen in 
België en Brussel op wetgevend vlak in het teken van 
de vele coronamaatregelen, en op sociaal vlak van 
de broodnodige hulp van de OCMW's aan de meest 
kwetsbare mensen en in het bijzonder aan diegenen 
die voor het eerst bij het OCMW aankloppen. De druk 
op de gemeentefinanciën is geen jota lichter geworden, 
evenmin als de druk op de financiering van het lokale 
ambtenarenpensioen. Meer doen met minder. De 
onderfinanciering is inmiddels structureel. Ook de 
administratieve vereenvoudiging en de digitalisering 
van de overheidsdiensten is belangrijk gebleven, al 
blijven de lokale besturen aandacht schenken aan de 
digitale kloof en blijven zij erop toezien dat hun diensten 
voor alle burgers toegankelijk zijn.

Een aantal nieuwe mensen is het team van Brulocalis 
komen versterken om te helpen de talrijke uitdagingen 
aan te pakken bij de advisering en ondersteuning 
van de Brusselse lokale besturen. De uitbouw van de 
Federatie van Brusselse OCMW's en de doorstart in de 
werking waren bijzonder belangrijk in een jaar als dit. 

Nu we halverwege de legislatuur zitten tot de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen in 2024, mogen we de 
nabijheid tussen de lokale besturen en de burgers niet 
kwijtraken. Anders bestaat het gevaar dat de mensen 
de politiek de rug toekeren. Zelfs de lokale politiek, 
die nochtans het dichtst bij hun belangen staat. De 
mensen moeten (opnieuw) vertrouwen krijgen in de 

politiek. Temeer daar zij steeds vaker te maken krijgen 
met desinformatie, fake news en andere vijandige 
of zelfs haatdragende uitlatingen, hetgeen leidt tot 
wantrouwen jegens politiek, wetenschap, media en 
zelfs jegens de instellingen. 

"Les catastrophes (et la pandémie du Covid en est une) 
suscitent deux comportements contraires, l'altruisme et 
l'égoïsme"1 , zegt Edgar MORIN in zijn boek "Leçons d'un 
siècle de vie", verschenen in 2021. De lokale besturen 
hebben door hun aard van publieke dienstverlener 
duidelijk de kant van het altruïsme gekozen. Zij blijven 
onontbeerlijk voor de goede werking van ons land. 
De opeenvolgende crisissen van 2021 (en die van 
2022, op het moment dat dit activiteitenverslag wordt 
geschreven) hebben in ieder geval de fundamentele 
rol van de lokale besturen in de verf gezet. Het komt er 
nu op aan hen voldoende financiële middelen te geven 
in verhouding tot wat zij voor de burgers betekenen.

We kunnen alleen maar blij zijn met de beleidsstrategie 
van Brulocalis voor de periode 2022-26. Zo komt er 
een nieuw studiecentrum voor de lokale besturen dat 
zich zal vooral zal bezighouden met de financiering, 
de institutionele rol van de lokale besturen in België en 
met de meerwaarde van decentralisatie. De Brusselse 
gemeenten en OCMW's hebben het sterk nodig.

Redactioneelwww.brulocalis.brussels

(1) Vrij vertaald : “Rampen, en de coronapandemie is er daar één van, leiden 
tot twee tegengestelde gedragingen: altruïsme en egoïsme”
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Overzicht

N
a een zeer bijzonder jaar 2020, gekenmerkt door een ongekende gezondheidscrisis, stond het jaar 2021 voor Brulocalis, 
de referentieorganisatie van de Brusselse lokale besturen, nog bol van de activiteiten. Gelukkig kon Brulocalis rekenen op 
nieuwe krachten om het extra werk op te vangen. De meeste nieuwe personeelsleden gingen aan de slag tijdens (semi)-
lockdowns, maar zij raakten al snel gewend aan het ritme van het werk van Brulocalis, voor de Brusselse lokale besturen. 

De editie 2021 van dit activiteitenverslag nodigt u 
uit om onze mooie hoofdstad en de uitdagingen 
waarmee de lokale besturen worden geconfronteerd, 
van naderbij te bekijken aan de hand van het gekozen 
thema van luchtbeelden en stadsplattegronden, op 
iconografisch niveau.

In een kort eerste deel wordt uiteengezet wie of wat 
Brulocalis is doorheen haar bestuursorganen (het bureau, 
de raad van bestuur en de algemene vergadering). In 
het tweede deel wordt nader ingegaan op de interne 
organisatie, de manier waarop de vijf diensten zijn 
opgebouwd, en op de samenwerkingsverbanden 
met de verschillende externe partners. De waarden, 
missies en het DNA van Brulocalis passeren de revue, 
evenals de beleidsstrategie voor 2022-26 waaraan het 
managementteam heeft gewerkt. In 2021 zijn twee 
nieuwe diensthoofden in dienst getreden: Georgy 
MANALIS als hoofd van de Federatie van Brusselse 
OCMW's, en Céline MERCIER die de leiding heeft 
over de dienst Informatie en Communicatie. Het team 
wordt nog steeds gedreven door de beginselen van 
goed bestuur rond directeur Corinne FRANCOIS. 
In 2021 zag een nieuw dienstoverschrijdend team, 
het "ecoteam", het daglicht om de werknemers te 
sensibiliseren rond milieu.

Het derde en meest substantiële deel beschrijft de 
belangrijkste activiteiten van Brulocalis in 2021, 
waaronder politieke activiteiten, besluiten van het 
bureau en de raad van bestuur, acties op internationaal 
niveau en de activiteiten van haar ondersteunende 
diensten. Adviezen, brieven, standpunten, besprekingen 
van wetteksten, antwoorden op juridische vragen, 
dossiervoorbereidingen, het bijhouden en opvolgen 
van wetgeving en media, de organisatie van colloquia, 
workshops, opleidingen, coördinatie van projecten, 
organisatie van werkgroepen, informatieverspreiding, 
de subsidiedatabank, terreinbezoeken, demo’s en 
experimenten, advisering en vertegenwoordiging... de 
activiteiten van Brulocalis zijn op zijn zachtst gezegd 
divers en bestrijken onderwerpen gaande van het 
personeelsstatuut van de lokale besturen tot opdrachten 
op het gebied van maatschappelijke integratie. De 
volgende infografiek geeft ook, in enkele cijfers, 
de belangrijkste activiteiten van het jaar 2021 voor 
Brulocalis weer. Tot de belangrijkste dossiers van het 
jaar behoren ongetwijfeld:

1.  Brulocalis heeft een vrijbrief (zie blz. 32) opgemaakt 
die door de conferentie van burgemeesters 
ondertekend werd. Daarin werd dieper ingegaan 
op de uiterst moeilijke financiële situatie van de 

gemeenten (en bijgevolg van de OCMW's), ook al 
doordat de voorbije jaren steeds meer lasten naar 
het lokale niveau overgeheveld werden, en op de 
gevaren daarvan voor de democratie in België;

2.  De netelige kwestie van de financiering van het 
lokale ambtenarenpensioen;

3.  De strategische oriëntatienota 2022-2026 van 
Brulocalis voor de komende 5 jaar;

4.  De ondersteuning van en opvolging van 
alle digitaliseringsdossiers van de lokale 
besturen (stedenbouwkundige vergunningen, 
milieuvergunningen, enz.)

5.  Het uitbouwen van een net van oplaadpunten 
voor elektrische voertuigen.

De uitgestippelde strategie voor de komende 
vijf jaar, voor 2022-2026, belooft nog veel 
meer avonturen voor de mensen van Brulocalis. 
Er wordt een studie- en prospectiecentrum 
voor de lokale besturen opgericht. Dit zal het 
analyseniveau van Brulocalis verhogen. Er zal 
een betere “helicopterview” zijn en betere 
perspectieven voor de Brusselse 
g e m e e n t e n  e n 
OCMW's 
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Wie is Brulocalis? 
- OPGERICHT IN  1993

•  VERTEGENWOORDIGT DE                                              

19  gemeenten en                                     
OCMW's van Brussel

- RAAD VAN BESTUUR = 

  38  bestuurders 
  + 9  deskundige leden  
  + 1  secretaris  
  > 3 vergaderingen in 2021

- BUREAU = 9 leden 

 > 13  vergaderingen in 2021

 > 46  nota's voorgelegd en besproken
 >  38  politieke briefwisseling naar aanlei-

ding van deze besprekingen
 >  85  werkvergaderingen en               

politieke vergaderingen

  -  Managementteam  
7  mensen : 3 vrouwen, 4 mannen

•   4 onlinecolloquia, met

   iedere keer 60 - 80 deelnemers

•  15 workshops, en andere demo's

•  Tientallen vormingen
•  Honderden intergemeentelijke 

werkgroepen werkvergaderingen, bezoeken en 
bijeenkomsten

•   Bijwonen van  ieder burgemeesters-
overleg (ongeveer 20 per jaar)

•   Vergaderingen met  interministeriële 
kabinetten

•   522 juridische en technische VRAGEN 
van gemeenten behandeld

  Publicaties
•     5 Nieuwsbrieven, 2500 abonnees 

•   3 Gidsen van de mobiliteit en de verkeers-
veiligheid, +2800 abonnees

•   1 Gids van de duurzame ontwikkeling, 
+4200 abonnees 

•   15 nieuwsbrieven, 5000 abonnees

•   17 persvermeldingen 

•   271 000 Bezoekers op website 
brulocalis.brussels,  587.000 pagina's bekeken, 
97 nieuwsberichten gepubliceerd in 2021

WEBPAGINA SUBSIDIES : 
> 160 000  KEER BEKEKEN
>  832 FICHES (met soms 

verschillende subsidies)

> 300  PROJECTOPROEPEN
> 60  INFORMATIESESSIES

36 personeelsleden 39%
61%

Activiteiten      
in 2021
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2021 in een paar cijfers 
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AANDACHT VOOR DE CRUCIALE 
ADVISERENDE ROL VAN DE GEMEENTEN 

Het regeerakkoord vestigt duidelijk de aan-
dacht op de behoefte aan regelmatig en 
grondig overleg met de gemeenten om de 
complementariteit tussen het gewestelijk en 
het gemeentelijk beleid te bevorderen. De 
vereniging wees erop dat voorafgaand struc-
tureel overleg tussen het Brussels gewest en 
de lokale besturen noodzakelijk is en dat zij 
bereid is om daaraan mee te werken. Dat in-
stanties als onze vereniging geraadpleegd 
worden voordat beslissingen genomen 
worden die een financiële of reglementaire 
impact hebben of de werklast van de lokale 
besturen beïnvloeden, draagt bij tot de na-
leving van het subsidiariteitsbeginsel en een 
betere aanvaarding van de ondernomen 
hervormingen en zodoende tot een beter en 
doeltreffender openbaar bestuur.

DE LOKALE BESTUREN MOETEN EEN GOED 
EVENWICHT KUNNEN VINDEN

De lokale besturen staan voor een grote uit-
daging: een evenwicht vinden tussen de ver-
schillende diensten die ze de burgers moeten 
aanbieden sinds de zesde staatshervorming 
en de budgettaire middelen die soms ontoe-
reikend zijn om hun taken naar behoren te 
vervullen. Niet alleen werden nieuwe taken 
overgeheveld zonder extra nieuwe middelen, 
de gemeenten zien hun inkomsten immers 
krimpen als gevolg van de coronacrisis, minder 
inkomsten uit de personenbelasting en de ach-
terstand in de doorstorting van de onroerende 
voorheffing en de personenbelasting. Hun situ-
atie is des te hachelijker omdat de gemeenten 
de nieuwe lasten moeten opvangen van het 
optrekken van de lonen van het gemeenteper-
soneel en de stijgende kosten als gevolg van 
de overheveling (naar de OCMW's, de politie-
zones en, voor sommige gemeenten, naar de 
ziekenhuizen).

BRUSSEL ZIT IN EEN BIJZONDERE SITUATIE 
EN DE UITGAVEN BLIJVEN STIJGEN

Alle Brusselse gemeenten staan onder finan-
ciële druk en kampen met chronische onder-
financiering. Tegelijk neemt de bevolking toe, 
met een groeiende kloof tussen arm en rijk en 
meer sociale uitsluiting. In Brussel bedraagt 
die 41,2 %, heel wat meer dan in Vlaanderen 
en Wallonië met respectievelijk 16,3 % en 
24,9 %. De inkomensverschillen zijn er steeds 
opvallender.
De lokale besturen bieden heel wat diensten 
aan de burger. Die diensten kosten minder 
per inwoner dan in een grootstad als Antwer-
pen waar de gemeenten gefuseerd zijn. Onze 
gemeenten hebben voeling met de realiteit 
op het terrein en werken daardoor vaak doel-
treffender dan andere bestuursniveaus. Het 
contact tussen verkozene en burger in de ge-
meenten verloopt rechtstreeks en niet via een 
zware technostructuur. De gemeenten zijn in 
onze institutionele architectuur het gezicht 
van de nabijheid.

Preambule
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EEN CORRECTE GEMEENTEFINANCIERING: 
HET ECHTE DEBAT

De vereniging herinnert eraan dat de finan-
ciering van de lokale besturen billijk verdeeld 
moet worden op basis van een voorafgaande, 
objectieve en overlegde behoefteanalyse. In 
naam van de vrijwaring van de gemeentelijke 
autonomie moet de algemene dotatie aan de 
gemeenten haar universele en onvoorwaar-
delijke karakter behouden en mag ze niet be-
perkt worden in het voordeel van subsidies 
voor specifieke doeleinden. 

Gemeentelijke autonomie is niet mogelijk 
zonder financiële autonomie. De gemeenten 
hebben meer dan ooit nood aan voldoende 
middelen om hun taken te vervullen. Zowel 
de federale overheid als het Brussels ge-
west hebben een verantwoordelijkheid in 
de wezenlijke financiering van gemeenten, 
OCMW's en politiezones. De lokale besturen 
moeten die correcte financiering opeisen. 
Die is noodzakelijk opdat de diensten aan 
de burger in goede omstandigheden gele-
verd kunnen blijven worden. Wij vragen niet 
om nieuwe institutionele debatten maar om 
de erkenning van de rol en het nut van de 
gemeenten.

Luchtbeeld:
de basiliek van Koekelberg ©
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 De vereniging 
en haar bestuursorganen
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S inds haar ontstaan op 29 oktober 1993 verzamelt de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de 
19 gemeenten van het Brussels gewest in de hoedanigheid van werkende leden. De 19 Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 
(OCMW's) van het Brussels gewest en de intercommunales met zetel in het Brussels gewest, zoals Vivaqua en Sibelga, zijn eveneens lid als 
gewone leden. 

Alleen de burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden van 
het Brussels gewest kunnen lid worden van de raad van bestuur. 
De kandidatuur van een gemeenteraadslid is pas ontvankelijk als 
het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
waar het raadslid zijn mandaat uitoefent, geen met reden omkleed 
verzet formuleert.
De vergaderingen worden tevens bijgewoond door 4 mandata-
rissen en 1 ambtenaar van de OCMW's, voorgedragen door de 
federatie van Brusselse OCMW's, alsook door 4 gemeenteamb-
tenaren, voorgesteld door hun federaties, als deskundigen met 
raadgevende stem. Zij moeten door de raad van bestuur goedge-
keurd worden.

LEDENVERGADERING
De ALGEMENE VERGADERING  benoemt de leden van de raad van bestuur, die uit minimaal 19 en maximaal 38 bestuurders bestaat:

19 BIJKOMENDE BESTUURDERS
worden aangesteld om het taalkundige en politieke evenwicht binnen  
de Vereniging te waarborgen.

 19 BESTUURDERS
 worden aangesteld op voordracht  van de 

aangesloten gemeenten, waarbi j  iedere 
gemeente over  1  zetel  beschikt .
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RAAD VAN BESTUUR
Op 31 december 2021 was de raad van bestuur als volgt samengesteld:

BESTUURDERS

9 DESKUNDIGEN 

SECRETARIS

Myriem AMRANI Voorzitter van het OCMW van 
Sint-Gillis
Nathalie FARNIR Ontvanger van het OCMW van 
Koekelberg
David LEISTERH Voorzitter van het OCMW van 
Watermaal-Bosvoorde

Nicolas LONFILS Voorzitter van het OCMW van Vorst
Harold PEETERS Secretaris van het OCMW van 
Anderlecht
Philippe ROSSIGNOL Gemeentesecretaris van 
Sint-Agatha-Berchem

Patricia VAN DER LIJN Gemeentesecretaris van Elsene
Marcel VERMEULEN Gemeentesecretaris van 
Anderlecht
Jean-Claude VITOUX Voorzitter van het OCMW 
van Oudergem

Corinne FRANÇOIS Directeur van Brulocalis

Marie-Pierre BAUWENS Gemeenteraadslid in 
Oudergem
Christian BEOZIERE Gemeenteraadslid in Evere
Jos BERTRAND Gemeenteraadslid in Watermaal-
Bosvoorde
Jonathan BIERMANN Schepen in Ukkel
Philippe BOIKETÉ Schepen in Sint-Joost-ten-
Node
Jasmine BOUMRAYA Gemeenteraadslid in 
Oudergem
Vincent DE WOLF Burgemeester in Etterbeek
Olivier DELEUZE Burgemeester in Watermaal-
Bosvoorde
Anne DELVAUX Gemeenteraadslid in Sint-Pieters-
Woluwe
Cindy DEVACHT Gemeenteraadslid in Jette
Riet DHONT Gemeenteraadslid in de Stad Brussel
Hervé DOYEN Burgemeester in Jette

Danielle EVRAUD Gemeenteraadslid in Sint-Jans-
Molenbeek
Didier GOSUIN Burgemeester in Oudergem
Sihame HADDIOUI Schepen in Schaarbeek
Marc HERMANS Gemeenteraadslid in Sint-Agatha-
Berchem
Serge JANSSEN Gemeenteraadslid in Ganshoren
Philippe JAQUEMYNS Schepen in Sint-
Lambrechts-Woluwe
Perrine LEDAN Schepen in Ukkel
Patrick LENAERS Schepen in Etterbeek
Marc LOEWENSTEIN Gemeenteraadslid in Vorst
Olivier MAINGAIN Burgemeester in Sint-
Lambrechts-Woluwe
Gilles MAROT Gemeenteraadslid in Elsene
Abdellatif MGHARI Gemeenteraadslid in 
Koekelberg
Sunny MOHAMMAD AAMIR NAEEM 
Gemeenteraadslid in Anderlecht

Catherine MOUREAUX BBurgemeester in Sint-
Jans-Molenbeek
Hang NGUYEN Schepen in Watermaal-Bosvoorde
Marie NYSSENS Gemeenteraadslid in Schaarbeek
Stéphane OBEID Schepen in Ganshoren
Lucie PETRE Gemeenteraadslid in Schaarbeek
Charles PICQUÉ Burgemeester in Sint-Gillis
Martine RAETS Schepen in Evere
Maximilien RALET Gemeenteraadslid in Elsene
Jos RAYMENANTS Schepen in Sint-Gillis
Vanessa RIGODANZO Gemeenteraadslid in 
Oudergem
Stéphane ROBERTI Burgemeester in Vorst
Jean SPINETTE Schepen in Sint-Gillis
Esmeralda VAN DEN BOSCH Schepen in Vorst
Khalid ZIAN Gemeenteraadslid in de Stad Brussel
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Marc LOEWENSTEIN
Gemeenteraadslid in Vorst

Martine RAETS
Schepen in Evere

Hervé DOYEN
Burgemeester in Jette

11

Jos BERTRAND
Gemeenteraadslid in Watermaal-Bosvoorde

Philippe BOIKETÉ
Schepen in Sint-Joost-ten-Node

Stéphane OBEID
Schepen in Ganshoren
3e ondervoorzitter

Olivier DELEUZE
Burgemeester in Watermaal-Bosvoorde
Voorzitter 

Esmeralda VAN DEN BOSCH
Schepen in Vorst  
1e ondervoorzitter 

Vanessa RIGODANZO
Gemeenteraadslid in Oudergem 
2e ondervoorzitter

De raad van bestuur benoemt uit zijn midden een  BUREAU , 
dat maximaal uit 9 bestuurders bestaat, waaronder de voorzitter 
en drie ondervoorzitters. 

OP 31 DECEMBER 2021 

WAS HET BUREAU ALS 

VOLGT SAMENGESTELD:

BUREAU
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             De vereniging  
en haar dienstverlening en haar partners

©
 visit.brussels - Eric Danhier

Luchtbeeld:
de daken van Vorst
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Het DNA van Brulocalis 

Zoals aangegeven in de inleiding van haar strate-
gische beleidsnota 2022-2026 (zie hieronder) is 
Brulocalis voor de Brusselse lokale besturen het re-
ferentieorgaan dat hen bij hun publieke dienstver-
lening bijstaat en versterkt. Brulocalis werkt nauw 
samen met de conferentie van burgemeesters.
Brulocalis en de Federatie van OCMW’s maken alle 
twee dezelfde vaststelling. Om de uitdagingen aan 
te pakken waarmee ze geconfronteerd zullen wor-
den, is meer synergie nodig. Nu een aantal feno-
menen, zoals de klimaatcrisis, de gezondheidscrisis 
of het armoedeprobleem in een stroomversnelling 
zitten, is een meer gecoördineerde aanpak nodig.
Als voorvechter van de lokale democratie zorgen 
we voor een pluralistische organisatie, wat onze rol 
van bevoorrechte gesprekspartner sterker maakt.

Onze missie, onze waarden 

De voornaamste taak van de vereniging be-
staat erin de 19 Brusselse gemeenten en 
OCMW's bij te staan in de uitvoering van hun 
publieke dienstverlening.
De behartiging van de belangen van de lokale 
besturen volgt een tweeledig doel: 
•  de algemene werkingsvoorwaarden ver-

beteren: financiën, taakverdeling, perso-
neelsbeleid, bevoegdheden, toezicht, … 
(institutionele ontwikkeling),

•  welbepaalde bijstand bieden, maar daarbij 
steeds voor ogen houden dat de capacitei-
ten van de lokale besturen om zelf proble-

men aan te pakken op lange termijn versterkt 
moeten worden (capacity building).

DE WAARDEN VAN BRULOCALIS
“De waarden creëren een kader dat alle inter-
acties van de medewerkers binnen een onder-
neming omhult. Waarden en overtuigingen 
bepalen de manier waarop gebeurtenissen en 
communicatie geïnterpreteerd worden, waar-
door ze de sluitsteen worden van de motivatie 
en de cultuur van de organisatie”.

•  Betrouwbaarheid:  advies en efficiënte 
dienstverlening met de wil om zich te onder-
scheiden in ons vakgebied en bevoegdheids-
domeinen, en gedegen en doeltreffend werk 
te verrichten dat een sterke referentie vormt 
voor onze leden

•  Proactiviteit:  de wil om elk initiatief dat ge-
nomen wordt, aan te moedigen en alle voor-
stellen die onze dienstverlening naar onze 
leden toe kan verbeteren, te detecteren en 
te ontwikkelen

•  Solidariteit: het streven naar reële samen-
werking tussen collega’s, tussen diensten 
(teams), maar ook met onze externe partners 
om efficiënte dienstverlening aan onze leden 
te waarborgen

•  Respect: een luisterend oor en constructieve 
dialoog, waarbij eerbied getoond wordt voor 
ieders opinie en visie

•  Pluralisme: Wij staan de diversiteit van me-
ningen en hun vertegenwoordigers toe in de 
samenstelling van onze politieke organen, en 
waken erover dat wij al onze leden adviseren 

en ondersteunen in een geest van objectivi-
teit, neutraliteit en onafhankelijkheid.

•  Democratie : bevordering van de participa-
tie van de partijen die betrokken zijn bij de 
besluitvorming en de rol van de lokale be-
sturen als eerste aanspreekpunt voor 
de burger
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HET ORGANIGRAM

Directiecomité 
OCMW

Algemene 
vergadering

Raad van bestuur 

Bureau

Algemene 
diensten Studiedienst

Dienst 
Duurzame 

stad

Federatie van 
Brusselse 
OCMW’s

Informatie- en 
communicatie-

dienst

Directie

Corinne 
FRANÇOIS
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* sinds mei 2021 - **tot 30 april 2021  - *** vanaf 1 mei 2021

DE DIRECTIE & HET MANAGEMENTTEAM

 Corinne FRANÇOIS
Directeur van de vereniging 

Secretaris van de              
beheerorganen

Strategische ontwikkeling en coördinatie van de organisatie
Secretaris van het bureau en de raad van bestuur 
- Institutionele betrekkingen - Financiële leiding - 
Internationale en Europese betrekkingen - Relaties met de 
conferentie van burgemeesters

Boryana RUSLANOVA  
NIKOLOVA

Verantwoordelijke             
Studiedienst

Gemeentefinanciën & fiscaliteit - Burgerlijke stand 
& bevolking – Administratieve vereenvoudiging - 
Openbaarheid van bestuur & transparantie

Jean-Michel RENIERS Verantwoordelijke Dienst 
Duurzame Stad

Mobiliteit en verkeersveiligheid - Internationale 
samenwerking

Georgy MANALIS*  Coördinator van de federatie

Maatschappelijke bijstand – Raad voor maatschappelijk welzijn - 
Werking van het OCMW - OCMW-mandatarissen - Organen van 
de OCMW’s - Organen afdeling OCMW - Organisatie van het 
OCMW / Terugvordering bij de federale overheid en particulieren 
(maatschappelijke bijstand, recht op maatschappelijke integratie)

Vincent DEWEZ** 
Céline MERCIER*** 

Verantwoordelijke 
van de Informatie- en                 
communicatiedienst

Coördinatie en implementatie van het informatie- en 
communicatiebeleid

Steve ROOBAERT Verantwoordelijke Algemene 
diensten

Financiën 
IT 
Secretariaat 
HR

Marc DE MEYER HR-verantwoordelijke HR-management 

De medewerkers van de 
vereniging staan hieronder 
per dienst vermeld.
Twee van de medewerkers, 
Jean-Marc Rombeaux en Frank 
Willemans, werken overigens 
ook voor de Union des Villes 
et Communes de Wallonie.
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16

D
e directeur werkt samen met een 
team van diensthoofden, het 
managementteam, dat een dub-
bele opdracht heeft: de mensen 
begeleiden en coördineren. Dit 

managementteam is in september 2021 op 
verplaatsing samengekomen om onderling 
van gedachten te wisselen en toekomstvisies 
te bespreken in het kader van de strategische 
nota 2022-26. Men wilde ook de banden bin-
nen het team aanhalen en de toekomststrate-
gie van Brulocalis verder uitwerken. 

Dat er bij het MT een personeelsdeskundige 
zit, stelt het team in staat aspecten in verband 
met opleiding, change management, teamon-
dersteuning en -coaching, en psychosociaal 
welzijn in zijn denken te integreren. De invoe-
ring van een systeem van jaarlijkse evaluaties 
is een van de doelstellingen voor 2022. De 
functiebeschrijvingen verschaffen duidelijk-
heid over de taken die van de werknemers 
worden verwacht en, waar nodig, een betere 
omschrijving van de gezochte profielen. Elke 
werknemer heeft dus een gedetailleerde be-
schrijving van de taken die hij of zij geacht 
wordt uit te voeren. Het doel is duidelijke en 

precieze doelstellingen vast te stellen voor 
elke functie binnen Brulocalis.
Brulocalis heeft verschillende prioriteiten vast-
gelegd waarrond gewerkt wordt. Sommige 
maatregelen zijn al van kracht, andere worden 
momenteel nog uitgevoerd: 
•  Financieel: er werden nieuwe 

procedures ingevoerd voor een 
betere opvolging van de goed-
keuring van facturen, aanvragen 
van overheidsopdrachten en 
follow-up van subsidies.

•  Effectieve en efficiënte procedu-
res: op basis van de bovenge-
noemde evaluatie werden voor 
de belangrijkste processen de 
bestaande procedures geactu-
aliseerd.

•  Risicobeheersing en interne 
controle (riskmanagement): de 
belangrijkste procedures bin-
nen Brulocalis werden geana-
lyseerd en geëvalueerd met 
betrekking tot de evolutie van 
de interne controle. In 2020 
heeft het Managementteam een 
aantal belangrijke risico’s voor 

Brulocalis in kaart gebracht. De komende 
jaren wordt dit werk voortgezet voor een 
proactieve risicobeheersing.

GOOD GOVERNANCE EN MANAGEMENTTEAM 
Brulocalis is zich bewust dat principes van goed bestuur absoluut noodzakelijk zijn voor een duurzaam beheer, vooral omdat de            
organisatie met publieke middelen werkt. De directie (het managementteam) hechten daar dan ook alle belang aan en hebben 

er in 2021 hard aan verder gewerkt .
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STUDIEDIENST

Boryana RUSLANOVA  
NIKOLOVA

Verantwoordelijke               
Studiedienst

Gemeentefinanciën - Fiscaliteit 
Burgerlijke stand & bevolking 
Openbaarheid van bestuur & transparantie 
Bestuurlijk toezicht - Begraafplaatsen en lijkbezorging 

Etienne van den HOVE Adviseur

Gegevensbank Subsidies - Synoptische tabellen 
Agenda projectoproepen 
Agenda infosessies - Zesde staatshervorming 
Toolbox subsidies

Sacha LEFEVRE Juridisch adviseur

Overheidsopdrachten - Stedenbouw 
Huisvesting - Stadsvernieuwing
Bouwplaatsen op de openbare weg
Leefmilieu

William VERSTAPPEN Adviseur 
Administratieve vereenvoudiging 
Sociaal-economische analyses 
Pensioenen

Valentine SNOECK Juridisch adviseur

Werking van de gemeenteorganen
Personeel - Transparantie en goed bestuur 
Openbaarheid van bestuur - Burgerlijke stand en bevolking 
Begraafplaatsen en lijkbezorging 

Maxime BANSE Juridisch adviseur

Gemeentebelastingen en -financiën - Openbare orde 
en algemene politie - Bijzondere politie - Burgerlijke en 
strafrechtelijke aansprakelijkheid van mandatarissen - 
Ambulante handel - Spellen en weddenschappen
Pensioenen
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HET ECOTEAM 
Binnen Brulocalis zag een nieuw ecoteam het 
daglicht naast de andere diensten. Daarin zit-
ten verschillende medewerkers. Minstens één 
medewerker per dienst. De taak van het eco-
team bestaat erin intern alle Brulocalis-mede-
werkers te sensibiliseren om milieubewuster 
te leven en het managementteam (MT) te ad-
viseren om bij de strategische beslissingen 
rekening te houden met milieu.
Het ecoteam heeft voor Brulocalis een aantal 
goede praktijken uitgewerkt rond afvalbe-
heer, rationeel energiegebruik, levering, mo-
biliteit, catering, enz.
Het ecoteam werkte ook aan een nota voor 
het MT met diverse aandachtspunten waar-
mee rekening moest gehouden worden vóór 
het nieuw kantoorgebouw en de aankomende 
verhuis.
Ten slotte heeft het ecoteam in december een 
adventskalender uitgewerkt met een welwil-
lende en dynamische toon. Elke dag kregen 
de medewerkers in de aanloop naar 2022 een 
tip voor meer milieubewustzijn op het werk, 
om zijn/haar gedrag te veranderen en goede 
gewoonten aan te nemen.

18

Luchtbeeld:
Tervuren

©
 visit.brussels - M

atyazoo
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Jean-Michel 
RENIERS

Verantwoor-
delijke Dienst 
Duurzame Stad

Mobiliteit en 
verkeersveiligheid
Internationale 
samenwerking

Davide 
LANZILLOTTI

Adviseur
Informatie en hulp bij het 
opzetten van Europese 
projecten

Léa 
CHAMPAGNE
vervangen door 
Justyna 
PODRAZKA* 

Adviseur

Projectmanager IncluCities
Secretaris van de Belgische 
delegatie bij het Congres 
van Lokale en Regionale 
Overheden van de Raad  
van Europa

Philippe 
MERTENS

Adviseur Duurzame ontwikkeling

Elodie 
D’HALLUWEYN**

Adviseur Duurzame ontwikkeling

Lisa 
THIBAUT***

Adviseur Duurzame ontwikkeling

Charlotte 
MALI****

Adviseur Internationale 
samenwerking

Frank 
WILLEMANS

Adviseur Internationale 
samenwerking

DIENST 
DUURZAME STAD 

Erik CAELEN Adviseur Mobiliteit en 
verkeersveiligheid

Sophie Van 
Den BERGHE

Adviseur Mobiliteit en 
verkeersveiligheid

Nina
RAMOS

Adviseur Mobiliteit en 
verkeersveiligheid

* in oktober 2021    ** sinds mei 2021    *** sinds oktober 2021    **** sinds april 2021
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FEDERATIE VAN        
BRUSSELSE OCMW’S 

   

Rita GLINEUR  
en Michel DENYS
vervangen door 
Georgy MANALIS*

Coördinatoren        
van de Federatie

Maatschappelijke bijstand - Raad voor maatschappelijk 
welzijn - Werking van het OCMW - OCMW-mandatarissen 
- Organen van de OCMW’s - Organen afdeling OCMW 
- Organisatie van het OCMW - Terug-vordering bij de 
federale overheid en particulieren (maatschappelijke 
bijstand, recht op maatschappelijke integratie) 

Jean-Marc ROMBEAUX Adviseur

Sociale akkoorden rusthuizen - Erkenning 
rusthuizen - Dagverzorgingscentra - RIZIV-
financiering van rusthuizen - Derde leeftijd    
Homes - Rusthuizen - Rust- en verzorgingstehuizen
Serviceflats -Senioren

Guy 
AMISI-MAKAYANGA

Adviseur

Sociale maribel van de OCMW's (openbare sector)
Methodologie van het sociaal werk - Grootstedenbeleid 
(inschakeling) - Maatschappelijk werk  - Maatschap-
pelijk werkers - Tewerkstelling - Socio-
professionele inschakeling (SPI)

Céline GRIMBERGHS Adviseur

Administratieve vereenvoudiging
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Verzekeringsinstellingen
Gezondheid (excl. ouderen)

Latifa HAZIM Secretaresse van de 
OCMW-Federatie

OCMW

* sinds mei 2021 
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ALGEMENE 
DIENSTEN

Steve 
ROOBAERT

Verantwoordelijke 
Algemene diensten

Financieel beheer - IT 
Secretariaat
Human Ressources

Michaël 
MUÑOZ

Administratief 
medewerker

Secretariaat: Onthaal
Vergaderingen
Logistiek

Joao Pedro 
ANDRE

Administratief 
medewerker

Secretariaat: Beheer 
Gegevensdatabank
Onthaal
Vergaderingen

Ibrahim 
DAAOUAG

Secretaris van de  
beheerorganen

Secretariaat: 
Beheerorganen
Politieke 
aangelegenheden

Sylvère 
BIKINDOU

IT-beheerder Beheer Informatica

Marc DE MEYER HR-verantwoordelijke Personeelsbeleid 

Carine LORIS
Directiesecretaresse

HR-consulente

Administratief 
personeelsbeheer
Directiesecretariaat

Saïda AJOUAOU Preventieadviseur Welzijn op het werk

 (Uitbesteed) Boekhouddienst Boekhouding
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INFORMATIE- 
EN COMMUNICATIEDIENST

Vincent DEWEZ
  vervangen door
Céline MERCIER* 

Verantwoordelijke 
van   de informatie- en   
communicatiedienst

Coördinatie en implementatie 
van het communicatie- en 
informatiebeleid

Philippe 
DELVAUX

Externe communicatie Tijdschrift "Nieuwsbrief"
Newsletter

Raphaël 
TORELLI

Webmaster Website

Patrice 
VAN LAETHEM

Vertaling Interne en externe vertalingen
Revisies

Elias SASSY 
CASTRO

Informatiebeheerder
Documentatie
Informatiemonitoring
Persoverzicht

* april 2021
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DE VERENIGING EN HAAR PARTNERS
De Vereniging van Steden en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou alle diensten die zij aan de lokale besturen van het 
Brussels gewest verleent, niet kunnen aanbieden als zij niet nauw zou samenwerken met diverse instellingen waardoor zij gewaardeerde 

synergie en steun kan genieten.

In dit opzicht willen wij de volgende samen-
werkingsverbanden vernoemen:  
•  Vereniging van Belgische Steden en Gemeen-

ten (VBSG) 
•  Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW)
•  Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

De Vereniging van Belgische Steden en Ge-
meenten (VBSG) werd in 1913 opgericht om ten 
dienste te staan van de lokale besturen. Door 
de institutionele evolutie van het land is de ver-
eniging op 29 oktober 1993 geregionaliseerd, 
wat aanleiding gaf tot de creatie van drie vzw's 
om de lokale besturen van de drie gewesten te 
vertegenwoordigen. Sinds 29 oktober 2004 is 
er een bijkomende stap in die richting gezet en 
vormen de drie vzw's samen de VBSG. 

De VBSG blijft echter de plaats waar de inter-
nationale vertegenwoordiging van de lokale 
besturen vorm krijgt en waar overleg over 
federale materies plaatsvindt. 

De gemeenschapsmateries worden in consensus 
behandeld, maar rechtstreeks met de Vereniging 
van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) 

enerzijds en de Union des Villes et Communes 
de Wallonie (UVCW) anderzijds. Verschillende 
vormen van samenwerking met de zusterver-
enigingen blijven overigens behouden, in het 
bijzonder voor de materies sociale dienstverle-
ning en internationale samenwerking. 

Voor het onderwijs bestaan er op gemeen-
schapsniveau twee afzonderlijke structuren:  de 
Conseil de l'Enseignement des Communes et 
des Provinces en het Onderwijssecretariaat 
van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse 
Gemeenschap, die verschillende banden met 
Brulocalis hebben.

De juridische en administratieve gegevensbank 
Inforum verzamelt niet alleen de vele vormen 
van wetgeving van toepassing op de lokale 
besturen, maar ook de interpretatie ervan, 
rechtspraak en modellen van reglementen, 
zowel op regionaal, communautair, federaal 
als Europees vlak. Sinds 2000 is Inforum een 

economisch samenwerkingsverband tussen 
Belfius en de gewestelijke verenigingen van 
gemeenten. De samenwerking met Brulocalis 
bestaat in de uitwisseling van documenten (door 
de documentatiedienst) en de controle van 
notities (door de studiedienst). Deze activiteit 
is belangrijk omdat gemeenten, OCMW's en 
politiezones van Brussel deze databank veel-
vuldig gebruiken. 

De conferentie van burgemeesters van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest is in feite 
een van de voornaamste gesprekspartners van 
Brulocalis. Telkens als dat nodig is, onderneemt 
de conferentie politieke stappen waarvoor ze 
het advies van de vereniging vraagt. Soms 
schaart ze zich ook achter de politieke actie van 
Brulocalis, die dan op haar beurt de initiatieven 
van de conferentie steunt. Het doel is bepaalde 
acties samen te ondernemen en daarbij gebruik 
te maken van ieders mogelijkheden, met oog 
voor de eigenheden van iedere instelling. De 
ambitie is heel duidelijk om deze samenwerking 
tussen Brulocalis en de conferentie in de toe-
komst te bestendigen en verder uit te breiden.
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Als vertegenwoordiger van de 19 Brusselse ge-
meenten ontvangt Brulocalis van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest financiële steun voor het 
tijdschrift, de Europese Week van de Lokale Demo-
cratie en de subsidiedatabank, en een kader van 
gesubsidieerde contractuele medewerkers. Het 
Brussels gewest vertrouwt de vereniging tevens 
specifieke opdrachten toe, in het bijzonder inzake 
mobiliteit en duurzame ontwikkeling, alsook – via 
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
- in het kader van informatie over de bijstand en 
de steun van de OCMW's. 

Parallel levert Brulocalis ook haar bijdrage tot ver-
schillende gewestelijke initiatieven en wisselt ze 
regelmatig informatie uit met de kabinetten en de 
administratie met het oog op een meer proactieve 
behandeling van de dossiers. 

De federale regering steunt 
Brulocalis door haar verschillende 
opdrachten toe te vertrouwen 
die nuttig zijn voor de openbare 
besturen, maar ook door ruimte 
te creëren voor dialoog. Die steun bestaat in 
subsidies die gedeeld worden met de zusterver-
enigingen, voor opdrachten die in samenspraak 
uitgevoerd worden. 

De Directie-Ge-
neraal Ontwikke-
lingssamenwerking  
steunt de verenigingen van gemeenten, waar-
onder onze vereniging, financieel voor de be-
vordering en het beheer van de rechtstreekse 
gedecentraliseerde samenwerking, ook wel 

gemeentelijke internationale samenwerking 
genoemd. In 2021 waren liefst 17 Brusselse 
gemeenten actief in dit programma, wat het 
hoogste deelnemingspercentage van het land is. 

De Raad van Europese Gemeenten en Regio's 
en de koepel op wereldvlak United Cities and 
Local Governments (UCLG) zijn twee non-gou-
vernementele organisaties die op hun respectieve 
niveaus vergelijkbaar werk leveren met dat van de 
vereniging op het vlak van informatie en institutionele 
ontwikkeling van de lokale besturen. Naast informatie 
en lobbying met betrekking tot gevoelige dossiers 
op Europees niveau streven deze organisaties naar 
de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden die 
nuttig zijn voor onze leden, waarbij Brulocalis zich 
toelegt op een optimale informatieverspreiding 
naar de Brusselse gemeenten. In 2021 is Brulocalis 
blijven samenwerken met de CEMR. Zo bouwde ze 
samenwerkingsverbanden uit, zoals gemeenschap-
pelijke acties gedurende de Europese Week van de 
Lokale Democratie. 

Belfius steunt Brulocalis financieel, in een algemeen 
kader van gezamenlijk overleg en informatie maar 
ook van samenwerking rond specifieke projecten. 
De gezamenlijke organisatie van het forum van de 
gemeentelijke beleidsvoerders is het meest zichtbare 
deel van die samenwerking, maar er zijn nog andere 
vormen van synergie op het vlak van informatie en 
analyse, met name in het kader van studies die Belfius 
onderneemt of nog de opvolging van de wetgeving 
door onze Vereniging. 

Ethias steunt Brulocalis al jaren financieel, waardoor 
regelmatig overleg plaatsvindt over allerlei onderwer-
pen die beide partijen aanbelangen, ten behoeve van 
de lokale besturen. 
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Strategische           
oriëntatienota 2022-26 

In de loop van 2021 heeft Brulocalis haar be-
langrijkste strategische oriëntaties voor de 
komende vijf jaar (2022-2026) uitgestippeld. 
Hoewel de operationele doelstellingen in dit 
stadium nog niet zijn vastgesteld, volgt hieron-
der een schets van dit beleidsplan. 

In een eerste fase van de analyse heeft Bru-
localis: 
•  een inventaris opgemaakt van wat Brulocalis 

doet;
•  een evaluatie gemaakt van de samenwer-

kingsakkoorden met haar partners (Belfius, 
Ethias, de Brusselse gemeenten, Brussel Mo-
biliteit, ...);

•  intern een reeks indicatoren vastgesteld om 
de voortgang van haar werkzaamheden te 
kunnen volgen;

•  Een analyse gemaakt van de institutionele 
omgeving van de dienstverlening door de 
verschillende spelers in het ecosysteem van 
de Brusselse lokale besturen, en van de rol 
van Brulocalis;

•  een SWOT-analyse uitgevoerd van deze in-
stitutionele omgeving.

•  nagedacht over de toekomstige tendensen 
op de belangrijkste gebieden waarop zij ac-
tief is.

 

Op basis van de resultaten van deze analyses 
is een strategische oriëntatienota opgesteld. 
Die werd op 20 september aan het bureau 
voorgelegd, op 19 oktober aan het personeel 
meegedeeld en op 8 december 2021 door de 
raad van bestuur, waarin de gemeenten verte-
genwoordigd zijn, goedgekeurd. 

Brulocalis werkt de komende 5 jaar verder aan 
de volgende strategische taken:
•  Juridische en technische advisering, de 

basis van onze dienstverlening aan de ge-
meenten: we geven een juridisch advies op 
maat en anticiperen; 

•  Belangenbehartiging (of lobbying): we ver-
tegenwoordigen de lokale besturen en spe-
len een proactieve rol in het behartigen van 
hun belangen bij verschillende instellingen;

•  Institutionele capaciteitsopbouw : dat is 
de verzamelnaam voor alle activiteiten ter 
bevordering van de uitwisseling van goe-
de praktijken, de organisatie van specifieke 
vormingen voor mandatarissen en gemeen-
teambtenaren, de coördinatie van interge-
meentelijke werk- en reflectiegroepen. 

Brulocalis start ook een nieuwe dienst op voor 
haar leden: 
•  en studie- en prospectiecentrum voor de 

lokale besturenx, dat analyses uitvoert rond 
de financiering, de institutionele rol van de 
lokale besturen in België, en de meerwaarde 
van decentralisatie.

Ten aanzien van deze missie staan de lokale 
besturen voor een aantal uitdagingen. Dit zijn 
onze prioriteiten: 
1.  De lokale besturen ondersteunen en bij-

staan in de digitale groei en de uitdagin-
gen rond digitalisering en er tegelijkertijd 
voor zorgen dat de openbare diensten ook 
“ter plaatse” bereikbaar zijn.

2.  De nodige voorwaarden creëren voor het 
vertrouwen door in te zetten op transparan-
tie en goed bestuur. 

3.  Institutionele capaciteitsopbouw en vor-
mingen: begeleiden en ondersteunen van 
de mandatarissen tijdens hun mandaat; 
maar ook een aanvullend vormingskader 
uittekenen voor het gemeentepersoneel.

4.  De lokale besturen ondersteunen bij de uit-
dagingen rond de klimaatverandering (in 
zaken rond energie – klimaat – vergroening 
van de steden – mobiliteit – isolatie van ge-
bouwen, inclusief openbare gebouwen… 
op niet-exhaustieve wijze).

5.  De financiering van de lokale besturen 
(en van de politiezones) verzekeren en zor-
gen dat er zo weinig mogelijk van andere 
beleidsniveaus op de schouders van de ge-
meenten terechtkomt, door o.m. samen te 
werken met de ontvangersfederatie.

6.  Zorgen voor een aantrekkelijke lokale 
overheid en de lokale besturen helpen bij 
het nieuwe werken om een kwalitatieve 
dienstverlening te blijven hebben.
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7.  De Federatie van OCMW's wil lokale be-
sturen ondersteunen bij het invoeren van 
instrumenten die een antwoord bieden op 
de stedelijke sociale en economische be-
hoeften.

8.  Integratie van de Europese en internati-
onale dimensie door meer aandacht voor 
supranationale organen (via het CLRAE en 
de CEMR) en het beleid rond ontwikkelings-
samenwerking. 

Brulocalis wil doeltreffend en slagkrachtiger 
zijn. Daarom zorgen we bij de verschillende 
doelgroepen voor een grotere zichtbaarheid 
en naamsbekendheid. Brulocalis wil haar com-
municatietools herbekijken en ze inpassen in 
een hedendaagse communicatiestrategie. 
Daarbij komt er ook een digitale strategie. 

Deze algemene doelstellingen worden met 
alle medewerkers verder vertaald in operati-
onele doelstellingen. Dat gebeurt via work-
shops en andere concrete acties in de loop 
van 2022. Eenmaal het definitieve strategisch 
plan 2022-2026 vastligt, met dus de operatio-
nele aspecten, zal het ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan een bijzondere raad van be-
stuur. Daarna volgt de uitrol. Dit project loopt 
over 5 jaar. Ieder jaar volgt een evaluatie zodat 
er m.b.t. de veranderende omgeving, wetge-
ving, … en de middelen die kunnen ingezet 
worden, bijgestuurd kan worden.
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1-  Het 
personeelsstatuut 
en de pensioenen 

HET PENSIOENDOSSIER  
van het lokale overheidspersoneel 
De financiering van het lokale ambtenaren-
pensioen is waarschijnlijk een van de groot-
ste financiële hangijzers waarmee de lokale 
besturen in Brussel de komende jaren te ma-
ken zullen krijgen. Brulocalis houdt zich hier 
al maanden mee bezig en verdedigt de be-
langen van haar leden. In 2021 hebben zich 
drie grote veranderingen voorgedaan:
•  een eerste hervorming van de door de fe-

derale regering aangekondigde structurele 
pensioenhervorming,

•  over een tweede wordt door het Gewest 
onderhandeld,

•  en ten slotte de opzegging door Belfius en 
Ethias van de groepsverzekering voor de 
tweede pensioenpijler, waardoor de ge-
meenten snel een nieuwe oplossing moes-
ten vinden.

LOONMATIGINGSBIJDRAGE OPNIEUW 
AAN HET GESOLIDARISEERD 
PENSIOENFONDS TOEGEWEZEN
Begin maart hebben Brulocalis en haar zuster-
verenigingen (UVCW en VVSG) minister van 
Pensioenen Karine Lalieux geïnterpelleerd in 
verband met de financiering van het Gesoli-
dariseerd pensioenfonds van de provinciale 
en plaatselijke besturen. De betaling van de 
loonmatigingsbijdrage aan het GPF was im-
mers aanvankelijk budgetair niet voorzien. Het 
doorstorten van die loonmatigingsbijdrage aan 
het fonds is essentieel voor de financiële le-
vensvatbaarheid van het lokale pensioenstelsel.
Daarnaast hebben de VVSG, de UVCW en Bru-
localis gevraagd om structureel en zo vroeg 
mogelijk betrokken te worden bij de komende 
hervorming van de financiering van het loka-
le ambtenarenpensioen die de regering heeft 
aangekondigd. 
De regering ging uiteindelijk akkoord om in 
2021 opnieuw een deel van de loonmatigings-
bijdrage ten bedrage van 126,2 miljoen euro 
in het GPF te storten en haalt ook een deel 
van de financiering van de non-activiteit voor-
afgaand aan de pensionering van politiemen-
sen (NAVAP) uit dit fonds. Dat geldt tot nu toe 
wel alleen voor 2021: de verenigingen zullen 
dit dossier dan ook blijven opvolgen tenein-
de dit rechtvaardige mechanisme nog jaren 
te behouden.

DE POLITIEKE ACTIVITEITEN VAN BRULOCALIS PER MATERIE
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DE 2e PIJLER EN DE BEËINDIGING VAN DE 
GROEPSVERZEKERING DOOR BELFIUS EN 
ETHIAS
Naar aanleiding van de aankondiging eind 
juni 2021 dat de groepsverzekering van Bel-
fius-Ethias op 31 december van dat jaar be-
eindigd wordt, zijn er bij de lokale besturen 
terecht heel wat vragen gerezen. Hoewel 
de door de aangeslotenen tot 31 decem-
ber opgebouwde reserves hierdoor niet ter 
discussie worden gesteld, maken de lokale 
besturen zich zorgen over de toekomst van 
de premies die vanaf 1 januari 2022 moeten 
worden betaald.
Brulocalis heeft op 30 juni twee brieven over 
de pensioenen verstuurd. De eerste was ge-
richt aan Karine Lalieux, minister van Pensi-
oenen, en de tweede aan mevrouw Sarah 
Scaillet, administrateur-generaal van de Fe-
derale Pensioendienst. In deze brieven vraagt 
Brulocalis enerzijds aan de minister om flexi-
biliteit aan de dag te leggen door een over-
gangsperiode te voorzien voor de toepassing 
van de voorwaarden om te kunnen genieten 
van de stimulus tot oprichting van een twee-
de pensioenpijler in de loop van 2022, en, 
anderzijds, of de FOD van plan is om, zoals in 
2009, op te treden als opdrachtencentrale bij 
de oprichting van een pensioenfonds. 

TWEEDE PENSIOENPIJLER EN 
AANKOOPCENTRALE
Op 8 december heeft Brulocalis Karine LALIEUX, 
minister van Pensioenen, aangeschreven met de 
boodschap dat de Brusselse lokale besturen ge-

interesseerd zijn om de overheidsopdracht voor 
de tweede pensioenpijler voor het contractueel 
lokale overheidspersoneel uit te schrijven met 
een aankoopcentrale. De minister had Brulocalis 
op 3 december 2021 immers gevraagd of daar 
interesse voor was bij haar leden. 
Dit voorstel zorgt ervoor dat de lokale bestu-
ren hun aanvullend pensioenplan voor hun 
contractueel personeel kunnen behouden of 
er een kunnen oprichten, zonder de nadelen 
van de stopzetting van de groepsverzekering 
te moeten voelen. Brulocalis mag zich hier op 
de borst kloppen aangezien er in het federale 
parlement een wetsvoorstel werd ingediend en 
aangenomen voor de oprichting van zo’n aan-
koopcentrale.

WET OP HET VERENIGINGSWERK 
Eind februari hebben Brulocalis en haar zus-
terverenigingen UVCW en VVSG samen minis-
ter van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke 
aangeschreven met de vraag waarom het toe-
passingsgebied van deze herstelwet beperkt 
werd tot louter de sportsector, terwijl dat van 
de wet op het verenigingswerk aanvankelijk 
veel breder was (activiteiten uit andere, even 
belangrijke sectoren van het verenigings-
werk, en waarbij de lokale besturen nauw 
betrokken zijn, zoals de sociaal-culturele sec-
tor, het toerisme, folklore, de landbouw, de 
milieusector of de sector van het jonge kind 
en de jeugdsector).
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Succes voor Brulocalis en de zustervereni-
gingen: een nieuwe wet van 20 juli 2021 
houdende uitbreiding van het toepassings-
gebied van de wet 24.12.2020 betr. het ver-
enigingswerk breidt het toepassingsgebied 
van het tijdelijke kader voor het verenigings-
werk van toepassing in 2021 uit met bepaal-
de activiteiten in de amateurkunstensector 
en het sociaal-cultureel volwassenenwerk. 
De vergoedingen voor dit verenigingswerk 
worden tot een bepaald plafond vrijgesteld 
van inkomstenbelastingen.
Het gaat om volgende categorieën: artis-
tieke of kunsttechnische begeleider in de 
amateurkunstensector, de artistieke en de 
cultuur-educatieve sector en verstrekker van 
opleidingen, lezingen, presentaties en voor-
stellingen over culturele, artistieke en maat-
schappelijke thema’s in de socioculturele, 
cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector.

2-  Ruimtel i jke 
ordening en 
huisvesting  

Toeristische logies
Op 29 april 2021 heeft de Raad van State 
een arrest uitgesproken betreffende het toe-
ristische logies en heeft meer bepaald meer 
duiding verschaft bij de begrippen “hotelin-
richting” (établissement hôtelier) en “logies” 
(logement). Brulocalis heeft deze twee be-
grippen toegelicht aan de hand van een ana-
lyse van twee aanvullende omzendbrieven: 
enerzijds de omzendbrief van 10 mei 2016 
over de taken van de gemeente en de bur-
gemeester in het kader van de uitvoering van 
de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende 
het toeristische logies, en anderzijds de aan-
vulling op de omzendbrief van 8 juni 2016.
Dit arrest bevestigt de interpretatie dat het 
hoofdcriterium van het ontvangen van een 
passerende clientèle een rechtstreeks gevolg 
is van het GBP en moet worden toegepast bij 
de beoordeling van de stedenbouwkundige 
conformiteit van toeristische accommodatie.

Huisvestingscode
Eind september nam Brulocalis kennis van 
de adviesvraag van de staatssecretaris van 
Huisvesting, mevrouw Nawal Ben Hamou, 
over een voorontwerp van ordonnantie tot 
wijziging van de Brusselse huisvestingsco-
de inzake het openbaar beheersrecht en de 
leegstand. Eind oktober heeft het bureau van 

Brulocalis verschillende opmerkingen gemaakt 
en aangedrongen op de onontbeerlijke infor-
matie-uitwisseling tussen het Gewest en de 
gemeenten, met name in het kader van de 
tenuitvoerlegging van het recht op openbaar 
bestuur. 

Richtlijnen horecaterrassen in de open-
bare ruimte 
Op 1 april 2021 heeft de regering de richtlij-
nen voor de horecaterrassen in de openbare 
ruimte voor de jaren 2021 en 2022 goedge-
keurd. De richtlijnen werden opgesteld met 
het oog op een prioritaire buitenuitbating van 
de horecazaken en dus op de uitbating van 
de terrassen in de openbare ruimte. In dat 
specifieke kader hebben de horecafedera-
tie en andere vertegenwoordigende vereni-
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gingen van de sector het Gewest verzocht om 
steun te verlenen bij de inrichting van terras-
sen en om een helder regelgevend kader qua 
stedenbouw te voorzien voor een periode van 
twee jaar. Om te komen tot duidelijkere ad-
ministratieve praktijken, worden de richtlijnen 
voor de horecaterrassen in de openbare ruimte 
aangenomen voor een periode van twee jaar, 
voor 2021 en 2022. De richtlijnen brengen geen 
wijziging van de regelgeving met zich mee.

Uitstel van de gewestelijke stedenbouw-
kundige verordening 
Op een vergadering van 26 maart 2021 op 
het kabinet van staatssecretaris Pascal SMET, 
belast met stedenbouw, vernam Brulocalis 
dat er uitstel was bij het ontwerp van gewes-
telijke stedenbouwkundige verordening. De 
regering was nieuwe pistes aan het bekijken 
voor ingrijpende hervormingen. De leden van 
Brulocalis hebben daarop hun opmerkingen 
aan de staatssecretaris meegedeeld en erop 
aangedrongen dat het advies van de gemeen-
ten, dat in het kader van het nieuwe ontwerp 
van GSV wordt gevraagd, vóór het openbaar 
onderzoek zou komen, zodat zo adequaat mo-
gelijk rekening kan worden gehouden met de 
uitdagingen en de problemen van het lokale 
niveau. 

Digitalisering bij stedenbouw 
Op 23 juli 2021 heeft staatssecretaris Pascal 
Smet aan Brulocalis een advies gevraagd over 
het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdste-
delijke regering betreffende de digitalisering 

van de behandelingsprocedures van de aan-
vragen voor stedenbouwkundige attesten, 
stedenbouwkundige vergunningen en verka-
velingsvergunningen en de aanverwante be-
roepen die door de bepalingen van het BWRO 
worden geregeld. Brulocalis heeft een tiental 
zaken opgeworpen voor een goede uitvoering 
van het proces van digitalisering van de ste-
denbouwkundige vergunningen, dat vooral 
tot doel moet hebben de procedures voor de 
burger te vereenvoudigen en de gemeenten 
niet te overbelasten.

Advies over het voorstel van ordonnan-
tie betreffende bouwplaatsen op de 
openbare weg.
Brulocalis heeft een schrijven gestuurd naar 
minister Elke Van den Brandt met een aantal 
kritische bemerkingen en kanttekeningen over 
het voorstel van ordonnantie tot wijziging van 
de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende 
bouwplaatsen op de openbare weg.

Brulocalis heeft gepleit voor: 
•  een effectieve vertegenwoordiging van de 

gemeenten in de coördinatiecommissie van 
bouwplaatsen;

•  voor de beëindiging van de uitzonderingsre-
geling zonder juridische grondslag;

•  de toekenning van de nodige budgetten 
voor het OSIRIS-platform:

•  een samenwerking tussen alle actoren, met 
inbegrip van de lokale besturen, en dat er 
rekening zal worden gehouden met de nood-
zakelijke termijnen.

Voorontwerp van ordonnantie tot vaststel-
ling van het juridisch stelsel van de weg 
Het voorontwerp van ordonnantie heeft voor-
al betrekking op het statuut van de gewest-
wegen. De gemeentewegen worden slechts 
geviseerd als het niet anders kan wanneer 
men besluit over een van de aspecten van de 
gewestwegen. De aan dit voorontwerp aange-
brachte wijzigingen lijken ons echter niet on-
beduidend. Wij stellen vast dat de regering tal 
van aspecten wil wijzigen die een aanzienlijke 
impact hebben op het dagelijks beheer van 
haar grondgebied door een gemeente en op 
de organisatie van activiteiten door deze laat-
ste. Bijgevolg heeft Brulocalis op 10 november 
2021 een schrijven gestuurd naar minister Elke 
VAN DEN BRANDT.

Ontwerpbesluit “handelingen en wer-
ken van geringe omvang” en ontwerp-
besluit m.b.t. de stedenbouwkundige 
vergunningen van beperkte duur 
Op 23 juni 2021 heeft Brulocalis staatssecreta-
ris Pascal SMET aangeschreven met een aantal 
opmerkingen en voorstellen en met een aantal 
technische opmerkingen van de diensten ste-
denbouw van haar leden, over de ontwerpbe-
sluiten m.b.t. "de handelingen en werken van 
geringe omvang" en m.b.t. de stedenbouwkun-
dige vergunningen van beperkte duur.
Uit de analyse van het eerste ontwerpbesluit is 
gebleken dat er nieuwe verplichtingen ontstaan 
voor de gemeenten, ondanks het feit dat men 
aangekondigd heeft naar een administratieve 
vereenvoudiging te willen gaan. Bovendien 
benadrukte Brulocalis dat een administratieve 
vereenvoudiging nooit ten koste mag gaan van 
een hoogwaardige ruimtelijke ordening.
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3-  F inanciën, 
F iscal iteit en 
Tewerkstel l ing 

Democratie in gevaar – vrijbrief*

In oktober 2021 heeft Brulocalis een 
vrijbrief gepubliceerd in Le Soir. Hij werd 
door de conferentie van burgemeesters 
ondertekend. Hieronder de tekst. 

Teleurstelling, geen vertrouwen, een institu-
tionele wirwar, een grote afstand tot de poli-
tiek, de wil tot verandering, en dat allemaal in 
een moeilijke sociaal-economische context 
samen met een ongekende gezondheidscri-
sis .... Zoveel verklaringen waarom de jeugd 
zich afzet tegen ons samenlevingsmodel. 
Toch is er nog één instelling waarover de 
mensen tevreden zijn: de gemeenten. Zelfs 
ouder dan ons land, zijn zij het gezicht van 
de democratie. Hun noodzakelijke interactie 
met de andere beleidsniveaus moet volgens 
7 basisprincipes verlopen: subsidiariteit, de-
centralisatie, evenwicht, compensatie, billijk-
heid, solidariteit en, ten slotte, budgettaire 
neutraliteit. De besluitvormer moet daarom 
telkens afwegen welke financiële en admi-
nistratieve gevolgen zijn beslissingen heb-
ben voor de lokale besturen. Dit is de logica 
van “de beslisser betaalt”.
Maar helaas, bij het uitwerken van nieuwe 

maatregelen worden deze principes met de 
voeten getreden.
Dat houdt wel degelijk een risico in voor ons 
democratisch bestel. De gemeenten krijgen 
financieel heel wat lasten opgedrongen. Er 
komt steeds meer op hun schouders terecht. 
Ze moeten de beslissingen van hogerhand 
budgettair opvangen. 
Hoewel het fenomeen niet nieuw is, neemt 
zijn omvang onhoudbare proporties aan 
voor de gemeentefinanciën. 
De tel is niet bij te houden: van de pensi-
oenlasten (een kost van 110 miljoen tegen 
2025), tot de loonsverhoging voor de amb-
tenaren (een bijkomende 40 miljoen), over 
de financiering van de politiezones waarbij 
65% ten laste valt van de gemeenten tegen-
over 35% van de federale overheid, van het 
massaal aankloppen bij het OCMW als ge-
volg van de versnelde degressiviteit van de 
werkloosheidsuitkeringen, tot de exponenti-
ele groei van de sociale uitgaven als gevolg 
van de crisis, een groei die geraamd wordt 
op 10% per jaar, om nog maar te zwijgen van 
de hervorming van het GECO-systeem met 
extra kosten die niet door het Gewest gedekt 
worden. Onze OCMW’s staan overigens aan 
de rand van de afgrond, zij wiens mali sys-
tematisch door de gemeenten worden aan-
gevuld. Het aantal leefloners blijft toenemen 
en is in vijftien jaar verdubbeld. Wetende dat 
de lokale besturen daarvan ongeveer 30% 
op zich nemen, zal met de gezondheidscri-

sis het aandeel van de OCMW’s en dus van 
de gemeenten onvermijdelijk nog zwaarder 
doorwegen. In 2021 heeft de crisis alleen al 
in sommige gemeenten gezorgd voor 12% 
meer uitkeringsgerechtigden.
... En dit terwijl de energieprijzen momenteel 
de pan uit rijzen. De bijkomende rekening 
loopt in de honderden miljoenen... 
De inkomsten gaan daarentegen naar bene-
den: de inkomsten uit de personenbelasting 
dalen al met 25 miljoen als gevolg van de 
“Taxshift”, een hele reeks belastingen daalt 
als gevolg van de crisis, ... Sinds 2020 heb-
ben de lokale besturen hun reserves moeten 
aanspreken (het gaat om meer dan 80 mil-
joen euro), wat hun situatie nog precairder 
maakt. En de vooruitzichten zijn niet bemoe-
digend.
In tegenstelling tot andere beleidsniveaus, 
die soms enorme tekorten voorleggen, moe-
ten de gemeenten een begroting in even-
wicht kunnen voorleggen. We mogen ze dus 
niet van wanbeleid verdenken. 
De gemeenten in een wurggreep houden, 
dat is ons democratisch bestel in gevaar 
brengen. Het gevaar bestaat wel degelijk 
dat de Brusselse gemeenten straks voor 
een Corneliaans dilemma staan: diensten 
sluiten? Scholen? Diensten beperken? Hoe 
het essentiële van het bijkomstige onder-
scheiden?
De gemeente staat de burger levenslang bij, 
laat niemand achter en kan zich aanpassen 

* https://www.lesoir.be/413481/article/2021-12-20/des-communes-asphyxiees-cest-la-democratie-en-danger
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Colloquium over de 
gemeentebelastingen 
Brulocalis heeft op 26 maart 2021 i.s.m. Belfius 
een online colloquium georganiseerd met als 
titel “Het innen en invorderen van belastingen: 
cruciale uitdaging voor de gemeenten”. Dhr. 
Arnaud DESSOY, senior analyst Public Finance 
Research bij Belfius, gaf een overzicht van de 
financiële situatie van de gemeenten en hun 
belastingen. Dhr. Vincent BEX, voorzitter van 
de Federatie van gemeenteontvangers en ge-
meenteontvanger van Jette, had het over de 
uitdagingen voor de gemeenteontvangers. Tot 
slot nam Dhr. P. DEFOUX van B.V. Trc Solutions 
en adviseur lokale besturen, het woord over 
het federale Wetboek van invordering. 

Werkgroep “Belastingen - ontheffing – 
corona” 
Brulocalis heeft de gemeenten uitgenodigd 
voor een werkgroep "Belastingen - onthef-
fing - corona". De eerste vergadering van deze 
werkgroep vond plaats op 28 juni 2021. De 
conferentie van burgemeesters had Brulocalis 
inderdaad om hulp gevraagd omdat er steeds 
meer vragen kwamen om bepaalde gemeen-
tebelastingen kwijt te schelden wegens over-
macht als gevolg van de gezondheidscrisis. De 
aangevochten belastingen hadden vooral be-
trekking op kantoorruimte en parkeerplaatsen.

aan de plaatselijke noden. De gemeenten 
zijn tenslotte het gezicht van nabijheid en 
belichamen de dialoog tussen burger en 
politici: de deuren van het lokaal bestuur 
staan altijd open. De gemeente is ook hun 
thuis. 
De gemeenten wurgen is de democratie 
wurgen. Wellicht ongewild speelt dit ook 
in de kaart van de populisten en de ‘demo-
cratie-sceptici’. Wanneer de gemeenten 
hun rol niet meer kunnen vervullen en de 
burgers de diensten niet meer krijgen die 
ze van hen mogen verwachten, dan zal de 
kloof met de politiek nog groter worden.
Nochtans hebben de gemeenten de voor-
bije maanden juist hun relevantie aange-
toond: ze hebben een sleutelrol gespeeld 
in de gezondheidscrisis, door hun werk, hun 
initiatieven en soms hun durf. Vaak hebben 
ze de leemte opgevuld die andere niveaus 
gelaten hebben. We moeten dezelfde vast-
stelling maken na de overstromingen in juli. 
Wanneer er niets meer was, bleven de ge-
meenten over.

De conferentie van burgemeesters roept 
op om de zeven bovengenoemde princi-
pes toe te passen en te eerbiedigen. De ge-
meenten moeten worden geraadpleegd en 
uitgenodigd om niet alleen deel te nemen 
aan de besluitvormingsprocessen die hen 
aangaan, maar ook en vooral om deel uit 
te maken van de organen die uitdrukkelijk 
in hun vertegenwoordiging voorzien. De 
Conferentie vraagt ook om erop toe te zien 
dat men door de decumul de band met de 
realiteit op het terrein niet verliest.
De bruggen zijn (nog) niet opgeblazen, 
maar dreigen vervaarlijk uit elkaar te vallen. 
De Brusselse regering gaf deze week meer 
uitleg over de Staten-Generaal van de ge-
meenten, waar men o.a. de Brusselse instel-
lingen wil herbekijken. In juli werd de aftrap 
gegeven van de werkzaamheden voor de 
zevende staatshervorming. Het wordt tijd 
om de gemeenten bij deze denkoefenin-
gen te betrekken...
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Hoorzitting van Brulocalis in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers over het wetsvoor-
stel van 24.09.2020 tot instelling van een 
nieuw financieringssysteem voor de politie-
zones
De 3 verenigingen van steden en gemeenten 
werden op 9 maart 2021 uitgenodigd voor 
een hoorzitting in de Kamer over de politiefi-
nanciering. Dat wetsvoorstel wilde "een nieuw 
financieringssysteem voor de politiezones in-
stellen". De auteurs van de tekst stelden voor 
om de berekening van de dotatie op basis van 
de "KUL-norm" los te laten en voortaan een 
nieuwe alternatieve evolutieve norm te han-
teren.
Brulocalis heeft een aantal opmerkingen en 
aandachtspunten verwoord betreffende een 
paar zaken waarmee bij een eventuele herfi-
nanciering rekening moet gehouden worden, 
met o.m.: een broodnodige nieuwe, voor-
spelbare norm voor de politiefinanciering, 
de herziening van de huidige grotendeels 
achterhaalde KUL-norm, de nood aan nieuwe 
actuele, objectieve en transparante criteria, de 
vraag om rekening te houden met de speci-
fieke situatie van een hoofdstad (aanzienlijke 
politiekosten, demografische groei, de stede-
lijke gebieden die altijd te weinig geld hebben 
gekregen, aanwezigheid van gevangenissen, 
evenementen, internationale rol, enz.)

Hervorming van de Franstalige buiten-
schoolse kinderopvang  
In mei heeft Brulocalis haar leden geïnformeerd 
over de huidige hervorming van de Franstalige 

buitenschoolse kinderopvang voor kinderen 
tussen 2 en 12 jaar in de Brusselse gemeen-
ten. Brulocalis wees op de manier waarop de 
kinderopvang georganiseerd is en op de ge-
volgen voor de Brusselse gemeenten van de 
aangekondigde hervorming. Er werd met de 
leden een manier van overleg afgesproken. 
Een vertegenwoordiger wordt afgevaardigd 
die toezicht moet houden op de hervorming 
van de buitenschoolse kinderopvang en die de 
lokale besturen moet vertegenwoordigen in 
de nieuwe transversale commissie van minister 
van Gezondheid, Cultuur en Jeugd, Bénédicte 
LINARD.
Daarbij komt nog dat de leerlingen door de 
verschillende lockdowns en de lessen die 
steeds onderbroken werden een leerachter-
stand hebben opgelopen. Brulocalis heeft 
nauw contact gehad met de minister-president 
van de Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-
Yves JEHOLET, waarbij de vereniging voor 
de gemeenten steun vroeg om binnen hun 
scholennetwerk de leer-
achterstand in te halen 
en om zijn project in 
de zomer van 2021 
te lanceren.

Luchtbeeld:
Leopoldpark
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4-  Gemeentel i jke 
organisatie, 
governance en 
transparantie 

Verzelfstandiging
Brulocalis heeft rond de (meer)gemeentelij-
ke vzw’s twee omzendbrieven toegelicht aan 
de Brusselse lokale besturen: de omzendbrief 
van 12 juli 2021 en de omzendbrief van 13 
september. 

Eretitels 
Brulocalis heeft twee wetteksten samengevat 
en toegelicht (ontwerpbesluit van maart en 
besluit van 22 september) rond de eenvou-
digere toekenningsvoorwaarden van eretitels 
voor burgemeesters, schepenen en gemeen-
teraadsleden.

5-  Mobi l iteit, 
verkeersvei l igheid 
en wegen 

Brulocalis heeft als opdracht de gemeenten, 
en meer bepaald de schepenen van Mobi-
liteit en het netwerk van Brusselse mobili-
teitsadviseurs, te ondersteunen. Brulocalis 
organiseert jaarlijks een heleboel activiteiten: 
vormingen, informatiemateriaal, bijeenkom-
sten en werkgroepen, technische bijstand, 
ondersteuning bij het opzetten van projec-
ten, studies, enz.

Stad 30 
In 2020 werden er heel wat voorbereidingen 
getroffen voor de invoering van "Stad 30" op 
1 januari 2021. Brulocalis liet het daar niet bij 
en ging ter plaatse in de gemeenten hun spe-
cifieke technische vragen beantwoorden. Er 
werd ook een evaluatievergadering belegd 
om de nog bestaande problemen in kaart te 
brengen en deze op te lossen.

Permanente vormingen
Omwille van de steeds veranderde mobili-
teitswetgeving en omdat de gemeentelijke 
mobiliteitsadviseurs en de politiezones hun 
handen vol hebben met hun dagdagelijkse 
bezigheden, organiseert de dienst Duurza-
me Stad voortgezette opleidingen. Ondanks 
de coronacrisis heeft Brulocalis een quasi 
volledige vormingscyclus kunnen organi-
seren, gericht op zowel de theoretische en 

wetgevende als op de methodologische en 
praktische aspecten. De cyclus belichtte het 
verkeersreglement (o.a. een specifieke vor-
ming gericht op fietsers), de code van de 
wegbeheerder, de parkeerwetgeving, de 
aanvullende reglementen en het gebruik van 
het platform eSign. Brulocalis organiseerde 
in 2021 voor Brusselse gemeentelijke mo-
biliteitstechnici en -beleidsmakers ook twee 
workshops over participatie in het mobiliteits-
beleid. 

Inspirerende webinar 
Samen met Ethias heeft Brulocalis de webi-
nar “Welke toekomst voor de mobiliteit in 
Brussel?” georganiseerd. De minister van 
Mobiliteit Elke VAN DEN BRANDT is er haar 
visie over de Brusselse mobiliteit van morgen 
komen uiteenzetten. Daarnaast hadden meer-
dere sprekers het o.a. over Maas (Mobility as 
a Service), zelfrijdende voertuigen en de “mo-
bipunten”. 
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Bezoek op het terrein
Brulocalis organiseerde in samenwerking met 
Brussel Mobiliteit een studiedag in Leuven 
voor mobiliteitsadviseurs (CeMa’s) en sche-
penen voor Mobiliteit. Na anderhalf jaar lock-
down de kans om elkaar nog eens te zien en 
inspirerende ideeën op te doen. De groep 
ging deels met de fiets en deels met de trein 
naar Leuven. Eerst stelde de stad Leuven haar 
plannings- en mobiliteitsbeleid voor, daarna 
volgde een bezoek ter plaatse. 

Thematische werkgroepen 
•  Brulocalis bleef nauwlettend toezien op de 

implementatie van een netwerk van oplaad-
punten voor elektrische voertuigen. Brulo-
calis heeft meegewerkt aan de uitwerking 
van een gewestelijk beleid rond elektrische 
laadpalen, dat in juli 2020 werd goedge-
keurd. Ze heeft daarvoor de gemeenten 
geraadpleegd. Leefmilieu Brussel en Brus-
sel Mobiliteit hebben bij de uitvoering van 
deze visie een taskforce en overleg - met 
Brulocalis - georganiseerd om in kaart te 
brengen wat momenteel de procedure voor 
de plaatsing van oplaadpunten vertraagt. 
Brulocalis heeft meerdere ontmoetingen 
georganiseerd tussen de gemeenten, Brus-
sel Mobiliteit, het kabinet van minister Elke 
VAN DEN BRANDT en Sibelga. Doel was 
een wettelijk model uit te werken voor de 
plaatsing van laadpalen voor elektrische 
voertuigen, dat bruikbaar is voor alle ge-
meenten. 

36

Mobiliteitbijeenkomst in Leuven 

Laadpaal
Luchtbeeld:
Koninklijk Paleis en Park van Brussel
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•  De Dienst Duurzame Stad heeft een informa-
tiesessie georganiseerd voor de gemeenten 
over de mogelijkheden van "cozywheels".

•  Het Brussels parkeerbeleid wordt momenteel 
hervormd (zie hieronder). Brulocalis volgt 
het dossier op de voet en heeft samen met 
de gemeenten verschillende werkgroepen 
georganiseerd over tarieven, vrijstellings-
kaarten, zones, parkeren buiten de straat, 
openbare parkings, enz. De vereniging heeft 
de gemeenten ook bevraagd via een vragen-
lijst. Het werk stopt niet in 2021, de dienst 
mobiliteit is van plan om in 2022 verschil-
lende werkgroepen te organiseren specifiek 
rond parkeren. 

•  De vereniging heeft ook de werkgroep voet-
gangersoverlast nieuw leven ingeblazen. 

Bijeenkomsten op hoog niveau 
Brulocalis nodigde politici van de gemeenten 
en het Gewest uit om op een "politieke mo-
biliteitbijeenkomst" het Brusselse parkeerbe-
leid te bespreken. Het Gewest is bezig met zijn 
parkeerbeleid te hervormen (hervorming van 
de parkeerordonnantie, de besluiten en het 
GPBP). De vereniging nodigde daarom de mi-
nister van Mobiliteit, Elke VAN DEN BRANDT, 
Brussel Mobiliteit, het Parkeeragentschap en 
de gemeenten uit om te praten over de par-
keertoekomst in Brussel. 

Brulocalis bevordert de gemeentelijke creati-
viteit door samen met Brussel Mobiliteit ver-
schillende projectoproepen aan te sturen: 
“dorpen”, “living”, “actieve modi”, “bakfietsen”, 
“schoolstraten”, “begeleide rijen” en “inno-
vaties”. In totaal hebben niet minder dan 17 
gemeenten en 50 projecten mogen genieten 
van een gewestelijke subsidie voor een totaal-
bedrag van bijna 1 miljoen euro. De voorstel-
len werden eerst door Brulocalis bekeken en 
uiteindelijk door een jury weerhouden. Brulo-
calis zorgt ook voor de opvolging en belegt 
bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen 
en de gemeenten inspiratie te bieden. Brussel 
Mobiliteit en Brulocalis hebben ook samenge-
werkt bij de nieuwe projectoproep 2022 en 
hebben samen de catalogus met mobiliteits-
ubsidies voor 2022 opgesteld. In de nieuwe 
projectoproep staan voor de gemeenten een 
aantal aanpassingen die voortkomen uit wat 
ze zelf hebben aangegeven als nodig. Zo is er 
meer geld uitgetrokken voor de gemeentelijke 
fietslogistiek en is er een nieuw luikje "grote 
werven". 

Het eSign-platform, dat sinds september 2019 
verplicht moet gebruikt worden krachtens 
het besluit van de regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest van 3 mei 2019, is goed 
vertrokken en begint regelmatig gebruikt te 
worden door enkele gemeenten. Brulocalis 
heeft als opdracht enerzijds samen met het Ge-
west te werken aan de verbetering van eSign 
en anderzijds de gemeenten te ondersteunen, 
te helpen en aan te moedigen bij het invoeren ©
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van hun signalisatie en bij het opstellen en 
invoeren van hun aanvullende reglementen. 
Zo worden er opleidingen georganiseerd en 
wordt er individuele ondersteuning gebo-
den. Brulocalis verzamelt ook opmerkingen 
en suggesties van gemeenten ter voorberei-
ding van een nieuwe versie van de software.

De week van de mobiliteit en autoloze 
zondag 
De dienst Duurzame Stad van Brulocalis 
werkt mee aan het coördinatiecomité voor 
deze twee evenementen, die inmiddels een 
vaste waarde geworden zijn op de evene-
mentenkalender van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest. Brulocalis fungeert bij de 
organisatie van de autoloze dag als schakel 
tussen de werkgroepen waarin zij bijzonder 
actief is, met name de werkgroepen voor de 
vrijstellingen, de aspecten in verband met de 
politie en de veiligheid. Binnen het stuurco-
mité werkt Brulocalis ook mee aan de cam-
pagnestrategie in samenwerking met het 
communicatiebedrijf. Brulocalis neemt voor 
de gemeenten en de politiezones dus een co-
ordinerende rol op bij de organisatie van de 
week van de mobiliteit. De 2021-editie van 
de autoloze dag, die op zondag 19 septem-
ber plaatsvond, was voor veel Brusselaars de 
gelegenheid om opnieuw van een verkeer-
sluwe stad te kunnen genieten. Afspraak op 
zondag 18 september voor de editie 2022! 

Expertise ten dienste van de gemeenten 
Naast de organisatie van vormingen en werk-
groepen, de werkzaamheden bij de voorbe-
reiding van wetteksten en de begeleiding van 
verschillende projectoproepen, verleent de 
cel mobiliteit uiteraard ondersteuning aan 
de gemeenten door hun vele vragen over 
de regelgeving of over concrete inrichtings-
projecten te beantwoorden. Ook neemt de 
cel thematische enquêtes af bij de gemeen-
ten en politiezones om zo goed mogelijk op 
de hoogte te blijven van wat er in het veld 
gebeurt en om ervoor te zorgen dat de 19 
gemeenten en de 6 politiezones onderling 
regelmatig informatie uitwisselen.

Raadgevende Commissie voor het 
Wegverkeer (RCWV) 
Brulocalis verzorgt het secretariaat van de 
Raadgevende Commissie voor het Wegver-
keer (RCWV). Het doel van deze commissie is 
om de samenhang tussen de beleidsmaatre-
gelen inzake wegverkeer van de gemeenten 
en het Gewest te versterken. Daartoe komt ze 
iedere maand samen om de gemeentelijke 
en gewestelijke aanvullende reglementen te 
analyseren, en bezorgt ze haar advies aan de 
minister waarop die een beslissing neemt. Ter 
herinnering, deze voorschriften zijn bedoeld 
om verkeersregels aan te passen aan lokale 
of specifieke omstandigheden met een pe-
riodiek of permanent karakter. Met andere 
woorden, wanneer de wegbeheerder (ge-
meente of Gewest) een weggebruiker een 
verbod of verplichting wil opleggen, moet 



voor deze maatregel een aanvullend regle-
ment worden opgemaakt. De RCWV komt 
ook regelmatig bijeen om bepaalde aspecten 
van de verkeerswetgeving zoals bijvoorbeeld 
de signalisatie in leverzones, de code van de 
wegbeheerder, eSign, de afbakening van ge-
reglementeerde zones, enz. te bespreken en 
om voorstellen te formuleren. De geweste-
lijke of de federale overheid krijgt van ons 
aldus adviezen.

Gids van de mobiliteit en de verkeers-
veiligheid
De dienst Duurzame Stad heeft in 2021 drie 
nieuwe nummers van de Gids van de mobi-
liteit en de verkeersveiligheid gepubliceerd. 
In deze publicatie komen goede praktijk-
voorbeelden uit Brussel aan bod en wordt 
het woord gegeven aan de spelers op het 
terrein. Voor 2021 lag de nadruk op: een 
dossier rond ‘te voet gaan’, een stavaza van 
het Good Move-plan en de subsidies van het 
Gewest voor projecten mobiliteit en verkeers-
veiligheid).
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6-  Informatisering, 
administratieve 
vereenvoudiging en 
smart city 

1.  Gids van de elektronische handte-
kening   

De pandemie heeft een serieuze impact gehad 
op de werking van de lokale besturen. Ze heb-
ben hun werking moeten bijsturen door o.a. 
een administratieve vereenvoudiging en digita-
lisering door te voeren. De gewijzigde Nieuwe 
gemeentewet van 3 juli 2020 voorziet nu ook 
in een gefaciliteerde elektronische handteke-
ning. Om ze bij deze verandering bij te staan 
en om een antwoord te geven op de vele vra-
gen die eruit voortvloeien, heeft easy.brussels, 
het Brussels agentschap voor administratieve 
vereenvoudiging, een gewestelijke gids voor 
de elektronische handtekening samengesteld. 
Brulocalis heeft deze ontleed en verspreid on-
der de SPOC's (Single Point of Contact) van de 
administratieve vereenvoudiging.

2.  Gemeenten hebben toegang tot 
belastinggegevens 

Dankzij de gezamenlijke acties van Brulocalis 
en haar collega's in Wallonië en Vlaanderen, 
waarmee reeds in de voorgaande jaren een 
begin was gemaakt, werd het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen gewijzigd (WIB 
1992, art. 337, lid 2), zodat de gemeenten 
toegang konden krijgen tot de fiscale gege-
vens. Deze wetswijziging maakt deel uit van 
de administratieve vereenvoudiging en maakt 
het de gemeenten gemakkelijker om bijstand 
te verlenen aan hun burgers. Doordat de lo-
kale besturen toegang krijgen tot bepaalde 
fiscale informatie, kunnen zij proactief rech-
ten toekennen aan burgers en ondernemin-
gen (toelagen, subsidies, kortingskaarten of 
andere voordelen), zonder dat deze laatsten 
deze hoeven aan te vragen. Hierdoor krijgen 
vooral kwetsbare bevolkingsgroepen die hun 
rechten nog steeds niet vaak genoeg laten 
gelden, gemakkelijker toegang tot maat-
schappelijke bijstand.

3. IRISbox
Na een omstandige inventaris te hebben 
opgemaakt van de IRISbox-documenten die 
in de gemeenten worden gebruikt, hebben 
Brulocalis en easy.brussels in juli 2021 de 
minister van Plaatselijke Besturen, Bernard 
CLERFAYT, verzocht dringend oplossingen 
te vinden om de werking van IRISbox en dus 
de dienstverlening van de administraties aan 
de Brusselse burgers te optimaliseren. 

Brulocalis drong er ook bij de administraties 
op aan:
-  een basis van gemeenschappelijke formu-

lieren voor te stellen;
-  het aantal rechtshandelingen voor de bur-

ger uit te breiden;
-  suggesties en opmerkingen te maken om 

IRISbox te verbeteren.

40
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4.  Dematerialisatie van het register 
van bekendmakingen

Tijdens de werkzaamheden in de werkgroe-
pen (WG) sluit Brulocalis zich stelselmatig aan 
bij de acties en initiatieven van de gemeen-
ten. De bekendmaking van de gemeentelijke 
reglementen is een prioriteit om de Brusselse 
burgers beter te informeren en het optreden 
van de administratie transparant te maken. In 
die geest, maar ook om intern de werking te 
vereenvoudigen, hebben sommige gemeen-
ten de mogelijkheid onderzocht om hun re-
gister van bekendmakingen voortaan digitaal 
bij te houden.

5.  Brussels wetboek voor gegevensbe-
heer

Brulocalis heeft kennisgenomen van en zijn 
voldoening uitgesproken over het initiatief 
van het Gewest om de overheidsdiensten een 
wetboek aan te reiken met een reeks teksten 
over het begrip authentieke gegevens, hun 
verwerking, gebruik en bewaring, alsook over 
de openbaarheid die eraan mag worden ge-
geven. Brulocalis onderstreepte de eisen en 
behoeften van de lokale besturen. Zij moe-
ten meerdere wetgevende kaders toepassen: 
gewestelijk, maar ook federaal of Europees. 

6.  Algemene promotie van het plan 
voor administratieve vereenvoudi-
ging

In het kader van deze opdracht heeft Bruloca-
lis een specifieke werkgroep georganiseerd 
die uitsluitend gewijd was aan het gewestelijk 

plan. Een editie van de Nieuwsbrief was ook 
gewijd aan komende acties van het gewest. 

7. Single Digital Gateway
In september en oktober heeft Brulocalis sa-
men met easy.brussels gewerkt aan de om-
zetting van dit stuk van de dienstenrichtlijn. 
De Brusselse gemeenten hebben met de 
hulp van Brulocalis een reeks praktijken en 
procedures die aan de burgers worden aan-
geboden, geïnventariseerd en geharmoni-
seerd om aan de Europese eisen te voldoen. 
Er werd ook een startvergadering georga-
niseerd om alle belanghebbenden goed te 
informeren. 

8.  De digitalisering van de bouwver-
gunningen 

Er werd aan Brulocalis een advies gevraagd 
over het ontwerpbesluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke regering betreffende de di-
gitalisering van de behandelingsprocedures 
van de aanvragen voor stedenbouwkundige 
attesten, stedenbouwkundige vergunningen 
en verkavelingsvergunningen en de aanver-
wante beroepen die door de bepalingen van 
het BWRO worden geregeld. Brulocalis heeft 
hierbij haar leden geraadpleegd en een pre-
sentatie van de ontwerptekst georganiseerd. 
Alle ambtenaren die belast zijn met adminis-
tratieve vereenvoudiging en stedenbouw en 
hun respectieve schepenen hebben 
hier op 24 september 2021 aan 
deelgenomen.

9. Brussels digital act
In juli 2021 heeft Brulocalis zijn eerste tech-
nische opmerkingen gegeven over het ont-
werp van de Brussels digital act. 

10. Legal registration autority (LRA)
De gemeentebesturen zetten hun digitalise-
ringsproces voort en bieden hun burgers nu 
tal van diensten aan: digitale loketten, IRIS-
box, E-box, enz. Niet iedereen heeft echter 
een rijksregisternummer of een identiteits-
kaart. De digitale sleutel die via de Local Re-
gistration Application (LRA) wordt verkregen, 
biedt dus een heilzame oplossing. De Federa-
le Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning 
(FOD BOSA) heeft de LRA in 2018 ontwik-
keld. Met deze toepassing kan het gemeen-
tepersoneel burgers die dat wensen, snel en 
gemakkelijk een code geven waarmee zij een 
digitale sleutel kunnen activeren.
Het gemeentebestuur kan ervoor kiezen 
deze sleutels toe te kennen aan zijn eigen 
inwoners, of desgewenst aan elke burger die 
erom vraagt, en dit alles gratis. easy.brussels 
en Brulocalis hebben alle gemeenten aange-
moedigd zich aan te sluiten bij de toepassing, 
wat een succes was.
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11.  "Once only" : Praktische 
toepassing van een gemeentelijk 
basisprincipe 

Brulocalis nodigde de lokale besturen uit op 
vier informatiesessies die tussen oktober en 
november 2021 door easy. brussels werden 
georganiseerd om het Once Only-principe in 
de praktijk te brengen. Het is nu verplicht in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: op basis 
van het rijksregisternummer kan een admi-
nistratie burgers niet langer om informatie 
vragen die het via authentieke bronnen kan 
verkrijgen.

12. Digitale inclusie 
•  Met de coronacrisis hebben we kunnen 

zien hoe belangrijk digitalisering is voor de 
bevolking, de bedrijven en de overheids-
administraties. Tijdens de lockdown kon-
den de Brusselaars enkel nog via digitale 
weg hun sociale contacten onderhouden, 
werken, online lessen volgen, solliciteren 
of de administratie contacteren. Digitale 
technologie heeft bijgedragen – en doet 
dit nog steeds – aan een efficiëntere en 
vereenvoudigde overheid, waardoor men 
de burger minder moet lastigvallen en er 
voor de ambtenaren de facto dus minder 
administratieve lasten zijn. Easy.brussels, 
het CIBG en Brulocalis hebben samen een 
brief gestuurd aan de Brusselse gemeenten 
om hun inspanningen toe te juichen en hen 
aan te moedigen om op dit vlak een reeks 
opleidingen te volgen (zie ook hieronder).

•   Workshops “Digitale kwetsbaarheid begrij-
pen en herkennen”.                       

    Om het gemeentepersoneel te helpen 
bij het gebruik van de tools die ze ter be-
schikking hebben en hen hiervoor warm te 
maken, werd er in de loop van het jaar een 
reeks sensibiliseringsworkshops digitale 
inclusie georganiseerd. Brulocalis speelde 
in deze organisatie een belangrijke rol en 
verspreidde de info via haar kanalen. De 
sessies waren zo succesvol dat er nieuwe 
data in oktober, november en december 
bijkwamen zodat zoveel mogelijk ambte-
naren van de lokale besturen eraan konden 
deelnemen.

•  Samenstelling en verspreiding van de "IRI-
Sbox" communicatiekit.

   In november en december heeft Brulocalis 
samengewerkt met easy. brussels bij het sa-
menstellen en verspreiden van de "IRISbox" 
communicatiekit onder de lokale besturen. 
Honderden brochures in meerdere talen 
werden zo naar de gemeenten gestuurd en 
bereikten zo de Brusselse burgers.

 

13. Fidus online
Op 15 december 2020 heeft Brulocalis de 
online gebruikersenquête rond Fidus naar 
de gemeenten gestuurd, met als doel het in-
strument te verbeteren en zo veel mogelijk 
gemeenten over te halen het in te voeren om 
toegang te krijgen tot authentieke bronnen.
 
14. De werkgroepen 
De verschillende bijeenkomsten van de werk-
groep Administratieve Vereenvoudiging gin-
gen vooral over:
•  Op 4 maart organiseerde Brulocalis een 

speciale vergadering die volledig in het 
teken stond van het gewestelijk plan voor 
administratieve vereenvoudiging "Easy way 
2020-2025". Easy.brussels heeft daarbij de 
aandacht toegespitst op vier zwaartepun-
ten van het plan die een aanzienlijke impact 
hebben op de lokale besturen, namelijk: de 
burgers op een toegankelijke en eenvou-
dige manier informatie geven, een reeks 
administratieve procedures informatiseren, 
een Brussels regelgevingskader tot stand 
brengen en innovatie en de invoering van 
nieuwe projecten aanmoedigen. 

•  De vergadering van 22 april stond in het te-
ken van een reeks grote projecten. Bruloca-
lis heeft haar leden nog eens gewezen op de 
reikwijdte van het gewestelijk plan voor ad-
ministratieve vereenvoudiging "Easy Way" 
en aangegeven wat de prioriteiten zijn voor 
de huidige legislatuur. De werkgroep heeft 
ook de balans opgemaakt van de voortgang 
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van een ander cruciaal project voor de loka-
le besturen: We pulse. Het project rond de 
gedigitaliseerde bouwvergunning, waarbij 
heel het traject van de aanvraag tot de afgif-
te digitaal gebeurt, MyPermit, leverde input 
voor de verdere werkzaamheden. Samen 
met de collega's van easy.brussels heeft 
Brulocalis verder gewerkt aan de behoef-
tenanalyse en de analyse van de bruikbare 
diensten in IRISbox. Tenslotte presenteerde 
Brulocalis een demo van haar TEAMS-plat-
form, speciaal voor de SPOC's administra-
tieve vereenvoudiging.

 
•  De werkgroep van 24 juni ging over de 

volgende onderwerpen: het elektronische 
archiveringsproject van de gemeente Jette, 
er werd een overzicht gegeven van de in-
terne stappen die de gemeenten Sint-Gillis, 
Jette en Schaarbeek hebben gezet op het 
gebied van elektronische handtekeningen, 
de IRISbox-enquête en het project "Single 
Digital Gateway" werden voorgesteld. Tij-
dens deze vergadering heeft Brulocalis de 
leden van de groep ook voorgesteld zich 
aan te sluiten bij ons TEAMS-platform "WG 
Administratieve Vereenvoudiging", een pro-
ject dat al in april aan de werkgroep was 
voorgesteld. 

•  De vergadering van 30 september stond in 
het teken van de presentatie van het pro-
ject inzake elektronische archivering, de 
voortgang van Fidus Online en de presen-
tatie van de toepassing "Local registration 

authority". Brulocalis heeft niet nagelaten 
het woord te geven aan de gemeenten om 
hun eigen initiatieven voor te stellen. Zo 
heeft Sint-Gillis het dematerialisatieproject 
van de interpellaties van de burgers en de 
dematerialisatie van het gemeentelijke be-
kendmakingsregister kunnen voorstellen.

•  De laatste vergadering van de werk-
groep Administratieve vereenvoudiging 
van het jaar vond plaats op 16 december. 
Op de agenda stonden de volgende on-
derwerpen: Fidus Online (presentatie en 
aandachtspunten met betrekking tot gege-
vensverwerking), elektronische handteke-
ning - e-sign (overzicht en problemen met 
betrekking tot de basisinventaris en -kosten 
voor gemeenten), presentatie van het ont-
werp van omzendbrief "Openbudgets" met 
het oog op de bekendmaking 
van gemeentelijke uitgaven 
in open data. Er werd een 
stavaza gegeven over de 
uitvoering van de Legal 
Registration Autority, als-
ook een update over de 
voortgang van de geïn-
ventariseerde procedu-
res in het kader van de 
projecten Single Digital 
Gateway en WePulse.

Sint-Joost-ten-Node©
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7-  Leefmil ieu, 
energie en duurza-
me ontwikkel ing 

Brulocalis biedt nu al bijna 20 jaar advies en 
ondersteuning aan gemeenten en OCMW’s 
die evenwichtige economische ontwikkeling, 
sociale overwegingen en een milieu-engage-
ment met toekomstperspectieven vooropstel-
len. Deze opdracht past in het kader van een 
programma dat ondersteund wordt door de 
Brusselse minister van Leefmilieu en opge-
volgd wordt door Leefmilieu Brussel. 
Daarvoor heeft de dienst Duurzame Stad van 
Brulocalis zijn activiteiten in 2021 toegespitst 
op:
•  de projectoproepen “Klimaatactie”
•  de ondersteuning van gemeenten en       

OCMW’s
•  de Monitor van de Duurzame Ontwikkeling
•  workshops duurzame ontwikkeling
•  het uitbouwen en opvolgen van interge-

meentelijke thematische werkgroepen

Projectoproepen Klimaatactie
In 2021 werd een nieuwe projectoproep voor 
duurzame ontwikkeling voor gemeenten en 
OCMW's gelanceerd. De projectoproep be-
staat uit twee delen: de “ontwikkeling en 
toepassing van een Klimaatactieprogram-
ma – KAP” (enkel voor de gemeenten) en 
de “uitvoering van klimaatgerelateerde mi-
lieumaatregelen”. Dit deel omvat 4 thema’s: 

Good Food, Zero Afval, Stad-Natuur en Mobi-
liteit. De projectoproep biedt de gemeenten 
en OCMW’s financiële en methodologische 
steun voor de uitvoering van lokale klimaat-
projecten en voor duurzame ontwikkeling op 
lokaal vlak. 

In dit verband heeft de dienst Duurzame Stad 
tussen januari en december onder meer vier 
lanceringsworkshops georganiseerd:
• 11 maart : luik 2 Good Food
• 19 maart : luik 2 Zero Afval
• 30 maart : luik 1 KAP
•  22 april : luik 2 Mobiliteit en Stad/Natuur

De dienst Duurzame Stad bereidt alle jury’s 
voor (lezing van alle aanvraagdossiers) en 
werkt er actief aan mee. In 2021 kwamen de 
jury's 7 keer samen op afstand (halve of hele 
dagen) in de maanden juni en juli.

Begeleiding en ondersteuning
Brulocalis biedt alle projectleiders diensten 
en advies aan (individuele vergaderingen, 
telefonische contacten, beoordeling van aan-
vraagdossiers, advies bij de redactie, enz.). 
Dat gebeurt zowel bij het opstellen van de 
aanvraagdossiers als tijdens de uitvoering. 
Ter inspiratie van de gemeenten en met het 
oog op de uitwisseling van goede praktijken 
heeft Brulocalis een thematisch veldbezoek 
aan Oudergem georganiseerd. In oktober 
heeft de dienst Duurzame Stad 
ook deelgenomen aan een be-
geleidend bezoek aan de kring-

loopwinkel van Watermaal-Bosvoorde, en in 
december heeft de dienst samen met Leef-
milieu Brussel twee dagen georganiseerd die 
gewijd waren aan de begeleidingscomités 
voor de projectoproep.

Monitor van de duurzame ontwikkeling 
De Monitor van de duurzame ontwikkeling 
verscheen ook in 2021. De Monitor is een 
middel voor de bevordering van de duurza-
me ontwikkeling en wil op termijn uitgroeien 
tot een platform voor de uitwisseling van in-
formatie, studies, goede praktijkvoorbeelden 
en vernieuwende projecten tussen Brusselse 
instellingen.
De Monitor nr. 33 verscheen in december 
2021 en was een speciaal nummer gewijd 
aan het Europese, gewestelijke en lokale 
energie en klimaatthema (COP26, burge-
meestersconvenant, Europese Green Deal, 
Renolution, Klimaatactieprogramma).
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Workshops duurzame ontwikkeling
Naast het opvolgen van projecten in het ka-
der van de gewestelijke projectoproepen, 
organiseerde de dienst Duurzame Stad in 
samenwerking met Leefmilieu Brussel twee 
thematische workshops rond duurzame ont-
wikkeling:
•  workshop « ecoteam » : een instrument voor 

de ecologische voorbeeldfunctie van de 
overheid? – 28 januari

•  workshops over de integratie van de duurza-
me ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) en kli-
maatverandering in projectbeheer - 11 februari 
en 9 maart

•  workshop "Participatieve begrotingen: voor-
beelden en praktische adviezen" – 26 april 

•  workshop "Hoe bouw je een communicatie-
plan op" – 3 juni

•  workshop "Inzoomen op collectieve intelli-
gentie" - 24 juni 

•  Workshop over  "Transversaliteit/participa-
tie" – 14 september 

•  Workshop gemeenten « Comment construire 
votre plan de communication » – 14 oktober 

•  Workshop gemeenten "Hoe bouw je een 
communicatieplan op" – 14 oktober via 
Zoom

•  Workshop gemeenten “Weerstand tegen 
nudging” – 18 november 

Netwerkbijeenkomsten
Op het gebied van duurzame ontwikkeling heeft 
de vereniging, in samenwerking met Leefmili-
eu Brussel, in 2021 verschillende werkgroepen 
(WG) en netwerkbijeenkomsten georganiseerd.

De eerste helft van 2021 stond in het teken 
van de eerste werkgroepen met de klimaat-
coördinatoren. Deze twee ontmoetingen 
vormden het begin van een nieuw netwerk 
voor deze nieuwe gemeentelijke medewer-
kers in het Brussels Gewest. 
•  Eerste vergadering van de WG "Klimaatcoördi-

natoren" - 4 februari
•  WG OCMW - 6 mei
•  Tweede vergadering van de werkgroep "Kli-

maatcoördinatoren" - 25 mei
•  Denktank "Versterking van de interacties tussen 

het Gewest en de gemeenten in het kader van 
de steun aan burgerprojecten" - 11 oktober

•  WG "KAP-coördinatoren" - 28 september
•  WG "KAP-coördinatoren" - 23 november

De Alliantie Renolution
In september 2021 nam Brulocalis deel aan 
de lancering van de Alliantie Renolution. Ver-
volgens heeft Brulocalis in oktober en decem-
ber deelgenomen aan de vergaderingen van 
de WG "De vraag en het aanbod in goede 
banen leiden".

Strategie GoodFood 2.0
In 2021 heeft Brulocalis meegewerkt aan de 
nieuwe GoodFood 2.0-strategie, voor de pe-
riode 2022-2026. De dienst Duurzame Stad 
maakt deel uit van de participatieraad Good-
Food en heeft alle vergaderingen van deze 
raad bijgewoond, evenals de convergentie-
dag van de gezamenlijke uitwerking van de 
nieuwe strategie op 29 september.

Luchtbeeld:
  Brussel - Kanaalzone - UP-site ©
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8-  Openbare orde 
en bestuurl i jke  
pol it ie 

Colloquium “Cybersecurity en GDPR: 
uitdagingen voor de lokale besturen”
Brulocalis en Ethias hebben op 10 juni een 
online colloquium georganiseerd over cyber-
veiligheid en GDPR bij de lokale overheid. 
De omwentelingen als gevolg van de coron-
acrisis, met niet alleen de opkomst van het 
structureel telewerk, maar ook met de enor-
me toename van digitale oplossingen in heel 
wat domeinen van ons leven, hebben de di-
gitalisering van ons dagelijks leven nog meer 
in een stroomversnelling gebracht. Maar deze 
digitalisering van steeds meer aspecten van 
ons leven moet ons ook doen nadenken over 
digitale veiligheid. Dit werd maar al te duide-
lijk aangetoond met meerdere aanvallen op 
overheidsadministraties (op het Belnet-net-
werk in mei van vorig jaar bv.). Of het nu gaat 
om het prijsgeven van onze persoonsgege-
vens aan onbekenden, of om open en blote 
cybercriminaliteit, kwesties op het vlak van 
IT-beveiliging gaan ons allemaal aan, on-
geacht of we nu verkozenen, ambtenaren, 
IT-beheerders, HR, managers, leveranciers of 
gewone gebruikers zijn. Ook de gemeenten 
ontsnappen er niet aan. 

Hoorzitting in de Kamer over de   
GAS-boetes
Op 9 november werd Brulocalis in de Kamer 
gehoord door de commissie Binnenlandse 
Zaken over de gemeentelijke administratieve 
sancties. Via de stem van haar adviseur kon 
Brulocalis haar mening kwijt over de des-

betreffende wetgeving, de administratieve 
sancties in Brussel in hun context plaatsen, 
een paar voorstellen doen ter verbetering van 
de wet en nieuwe overtredingen toevoegen 
die onder de toepassing van de wet zouden 
kunnen vallen, zoals bijvoorbeeld openbare 
dronkenschap.

ZAKEN ROND CORONA

Het jaar 2021 werd nog sterk gekleurd door 
de coronapandemie. Diverse acties en mede-
delingen hadden hierop en op de openbare 
orde betrekking.

Colloquium Covid-19 en openbare orde
Op 19 maart jl. organiseerden Brulocalis en 
Ethias het colloquium ‘Covid-19, openbare 
orde en repressieve aspecten. Welke rol voor 
de plaatselijke besturen?’. De lokale besturen 
hebben hun rol meer dan waargemaakt en 
hebben de burgers tijdens deze pandemie 
goed begeleid. Ze hebben in deze crisis blijk 
gegeven van veerkracht. Deze crisis was een 
"stresstest" voor de institutionele werking van 
Brussel, zowel wat de openbare orde als wat 
de volksgezondheid betreft. Tijdens het collo-
quium werd de nadruk gelegd op het delicate 
evenwicht dat gevonden moest worden: vrij-
heid-verbod; preventie-repressie; centralisa-
tie-decentralisatie van de besluitvorming.

Coronafiches en coronanieuws
Via een banner op de homepage van de Bru-
localis-website konden de bezoekers doorklik-
ken naar de informatie over de maatregelen 
die in het kader van de bestrijding van deze 
pandemie genomen zijn geweest. De info 
werd regelmatig bijgewerkt telkens er nieuws 
was: 
•  Een algemeen dossier 'COVID-19 en plaat-

selijke besturen'  
• Dossier COVID-19 en subsidiemaatregelen
•  Een dossier ‘COVID-19 en economische 

maatregelen’

Vorig jaar gingen niet minder dan 12% van 
onze nieuwsberichten over corona. Zij hadden 
betrekking op de volgende onderwerpen: 
•  Brusselse coronamaatregelen verlengd tot 

1 maart 2021, 14-01-21
•  Autonoom gemeentebedrijf: omzendbrief 

betr. de beoordeling van de al dan niet aan-
wezigheid van een winstoogmerk, 12-02-21

•  Brusselse coronamaatregelen verlengd tot 
25 april 2021, 25-03-21
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•  Brulocalis werkt fiche “Covid en Plaatselijke 
Besturen” bij, 25-03-21

•  Ambulante handelaren - essentieel of 
niet-essentieel, 16-04-21

•  Brusselse coronamaatregelen verlengd tot 
7 mei 2021, 23-04-21

•  Bijkomende maatregelen in Brussel t/m 30 
juni 2021, 06-05-21

•  Op straat geen mondmaskerplicht meer in 
Brussel, behalve uitzonderingen 10-06-21

•  De pandemiewet is in werking getreden – 
gevolgen voor de Brusselse lokale bestu-
ren, 20-09-21

•  Uitbreiding Covid Safe Ticket, 26-10-21
•  Behoud van bepaalde coronamaatregelen 

in het BHG, 26-10-21
•  Rust- en verzorgingstehuizen: analyse van 

de wet betreffende de verplichte vaccinatie, 
23-11-21

9-  Subsidies 

Op de subsidiepagina vindt men de subsidie-
databank en andere info zoals de synoptische 
tabellen, de agenda van de infosessies, de 
agenda van de projectoproepen, de imple-
mentatie van de 6e staatshervorming en de 
toolbox ‘subidies’.

Tijdens de coronacrisis hebben we in 2020 
ook de nieuwe rubriek ‘Maatregelen CO-
VID-19’ aangemaakt. Hier vindt men een 
overzicht van alle maatregelen die de sub-
sidiërende overheid rond corona heeft ge-
nomen. In 2021 werd deze rubriek gelet op 
de voortdurende gezondheidscrisis verder 
bijgewerkt.
 
Ontwikkeling en spreiding
De subsidiedatabank 
De subsidiedatabank bevat nu 832 fiches (1 
fiche kan verschillende subsidies vermelden). 
Naast de nieuwe fiches die erbij komen, wor-
den de bestaande fiches ook voortdurend 
bijgewerkt (wetgeving, subsidiebedragen, 
contactpersonen ...). Het bijhouden van de 
database is essentieel en vraagt in de loop 
der jaren steeds meer tijd, terwijl de projec-
toproepen (al dan niet weerkerende) om bij-
zondere aandacht vragen.

 

Synoptische tabellen 
Deze rubriek bevat 13 tabellen voor een beter 
overzicht van een bepaald domein (kinderop-
vang, strijd tegen radicalisering, ...) of van een 
programma (driejarig investeringsprogramma, 
EFRO, ...).

Een agenda van projectoproepen en 
van de infosessies
De gemeenten worden via deze agenda op 
de hoogte gebracht van meer dan 300 pro-
jectoproepen en 60 infosessies.  
 
De zesde staatshervorming 
Onder deze rubriek vindt men 11 fiches te-
rug met de domeinen die van de ene naar 
de andere subsidiërende overheid overgehe-
veld worden. Er wordt gezegd wie voortaan 
de subsidiërende overheid is, vanaf wanneer 
en wordt er een stand van zaken gegeven. 
 
Een ‘toolbox’ subsidies  
Een rubriek met alle documenten die de 
werkgroep Subsidies (WGS) wil delen, waar-
onder het vademecum waar je alle conclusies 
terugvindt van de verschillende thematische 
subgroepen.
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Coronamaatregelen 
Deze rubriek werd in het leven geroepen 
om een overzicht te geven van alle maatre-
gelen en voorschriften die de verschillende 
subsidiërende overheden in het kader van 
de gezondheidscrisis hebben genomen en 
vastgesteld. 

Communicatie 
We besteden veel aandacht aan de commu-
nicatie rond die subsidiepagina. Wanneer er 
nieuwe subsidies zijn of bij een update, wor-
den de mensen via RSS-feeds op de hoogte 
gebracht. Daarnaast worden de nieuwe sub-
sidies of updates ook gemeld in de digitale 
nieuwsbrief van Brulocalis en occasioneel ook 
in de rubriek ‘Actualiteit’ van het tijdschrift 
‘Nieuwsbrief’ van Brulocalis. 
Op de subsidiepagina werd een advertentie-
pagina gemaakt om deze te adverteren in de 
verschillende publicaties die door medewer-
kers van Brulocalis uitgewerkt worden.  
 
Aantal bezoeken 
De subsidiepagina werd 160.000 keer be-
zocht. Daarmee is die de meest bezochte 
pagina van onze site. Dat toont aan dat de 
subsidiepagina ontegensprekelijk een meer-
waarde is. Hij levert de gemeenteambtenaren 
en andere geïnteresseerden heel wat tijds-
winst op. 

Voor 2022 
We blijven de subsidiepagina verder ontwik-
kelen en nog beter maken: nieuwe fiches en 
hun updates voor de subsidiedatabank, de 
opvolging van de agenda van de projecto-
proepen en de informatiesessies...
Bijzondere aandacht zal nog altijd gaan naar 
de rubriek ‘Maatregelen COVID-19’, gezien 
de gezondheidscrisis nog niet voorbij is 
(steunmaatregelen voor de verschillende 
sectoren, gevolgen voor de subsidies...).
Momenteel wordt er een nieuwe website ont-
wikkeld. We krijgen in de loop van 2022 een 
nieuwe subsidiepagina (en in het bijzonder 
een subsidiedatabank) met nieuwe functio-
naliteiten.



10 -  Europa en     
internationale   
samenwerking 

Werkgroep Europese projecten
In maart 2014 had Brulocalis een nieuwe 
informatiedienst voor Europese projecten 
in het leven geroepen. In 2021 kon die zijn 
werkzaamheden voortzetten dankzij de steun 
van Brussel Plaatselijke Besturen (BPB). Deze 
dienst omvat de coördinatie van een inter-
gemeentelijke pool, gestructureerd rond een 
werkgroep Europa (WGE) onder leiding van 
Brulocalis, een reeks informatie- en uitwisse-
lingstools omtrent Europese programma’s en 
een dienst voor ondersteuning bij het opzet-
ten van projecten.
Deze intergemeentelijke pool heeft drie gro-
te doelstellingen:
•  de gemeenten informeren en sensibiliseren 

over de Europese financieringsmogelijkheden;
•  de expertise van de gemeenten inzake Eu-

ropese projecten uitbreiden;
•  de ervaring van de gemeenten valoriseren.

Eind 2021 heeft de cel Europa van Brulocalis 
al de leden van de vereniging kunnen be-
reiken via zijn communicatietools (via o.m. 
nieuwsbrieven of website), op vergaderin-
gen en via vormingen, via het beantwoorden 
van vragen of via bilateraal overleg. Dit jaar 
vond dat overleg omwille van corona vanop 
afstand plaats.
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Aandacht voor informatie en uitwisseling 
met gemeenten ondanks de pandemie
In 2021 werden twee infovergaderingen over 
Europese programma's gehouden: één over 
Erasmus+ en jeugdzaken en internationale 
samenwerking en één specifiek over Euro-
pese subsidies voor jumelages. De adviseur 
Europa heeft twee dagen vorming georga-
niseerd over het opzetten van Europese pro-
jecten. Verschillende gemeenten en OCMW's 
hebben deelgenomen aan deze opleiding, 
die ook bevorderlijk was voor de onderlinge 
contacten tussen de verschillende deelne-
mers.
De Europese fiches in de subsidiedatabank 
zijn regelmatig bijgewerkt en we hebben in 
2021 nieuwe fiches gemaakt. Daarbij komt 
nog de nieuwsbrief Europa, die verstuurd 
wordt naar de contacten van de werkgroep 
Europa, met de belangrijkste informatie rond 
de Europese actualiteit, projectoproepen en 
informatie- of netwerkevenementen. Daar-
naast heeft Brulocalis een reeks methodolo-
gische documenten opgesteld en bijgewerkt 
met uitleg over de indieningsprocedures voor 
de Europese projectoproepen.
De cel Europa beantwoordde vragen en 
verzoeken om begeleiding van geïnteres-
seerde gemeenten en OCMW's. Er werden 
één-op-één bijeenkomsten gehouden met 
vier gemeenten om ze wegwijs te maken in 
de Europese financiering en/of ze te helpen 
bij het opzetten van projecten.

Samenwerking met externe partijen
In 2021 zette Brulocalis haar samenwerking 
met de Belgische universiteiten (ULB en ULIE-
GE) verder en heeft Brulocalis relaties aange-
knoopt met de Europese energienetwerken 
Energy Cities, Eurocities en Fedarene. Dankzij 
die samenwerking konden de Brusselse ge-
meenten verschillende aanvragen indienen. 
De ULB heeft Brulocalis in het bijzonder ge-
consulteerd in het kader van het ESPON-pro-
ject "METRO", waarvan zij partner is en dat 
handelt over de rol van het Europese cohe-
siebeleid bij de stadsplanning en metropoli-
taanse gebieden in Europa.
Brulocalis informeerde de gemeenten over 
de "smart city"-opleidingen die door de uni-
versiteit van Luik worden georganiseerd en 
die nuttig zijn voor de ontwikkeling en de 
uitvoering van het "smart city"-concept.
Brulocalis is betrokken geweest bij de ge-
westelijke coördinatiegroep voor externe be-
trekkingen (de "cordirelex"), die een plaats is 
voor informatie en uitwisseling over Europese 
aangelegenheden.

Benutting van ervaring en verwezen-
lijking van aanzienlijke resultaten  
In het kader van de vergaderingen van de 
WG Europa konden gemeenten hun ervarin-
gen en moeilijkheden delen rond Europese 
projecten, met speciale aandacht voor het 
Erasmus+-programma. Een plenaire verga-
dering werd eind 2021 gehouden. De advi-
seur Europa kon de balans opmaken van de 
verwezenlijkingen van 2021 en de gemeen-
ten hebben een input kunnen gegeven voor 
activiteiten voor 2022.
Van haar kant heeft Brulocalis de specifieke 
vragen van de gemeenten, meer bepaald 
rond het nieuwe EFRO-programma 2021-
2027, doorgespeeld naar de gewestelijke 
instanties. Hiervoor werden de gemeenten 
officieel geraadpleegd door de EFRO-direc-
tie. De gewestregering heeft rekening gehou-
den met de suggesties en opmerkingen van 
Brulocalis. 
In 2021 zijn bij ons weten negen aanvra-
gen ingediend door Brusselse gemeenten, 
waaronder een gezamenlijk project met In-
noviris rond klimaatneutraliteit. Volgens de 
informatie waarover Brulocalis op het mo-
ment van schrijven beschikt, is ten minste 
één gemeentelijk aanvraagdossier door de 
Europese Commissie weerhouden. Ook al 
is het indienen van een Europese aanvraag 
geen garantie dat de subsidie wordt verkre-
gen, toch blijkt uit de ervaring van Brulocalis 
dat de Brusselse gemeenten, gezien de zeer 
sterke concurrentie in deze race om Europese 
financiering, kansen hebben weten te grijpen. 
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Bij de gemeenten die een dossier ingediend 
hebben, zien we een zekere capaciteitsin-
zet en autonomieverwerving die we zouden 
kunnen toeschrijven aan de inspanningen van 
Brulocalis op het gebied van sensibilisering, 
capaciteitsversterking en benutting.

Het Europees IncluCities-   
project voor inclusieve steden 
In samenwerking met de Raad van de Euro-
pese Gemeenten en Regio’s (CEMR) heeft 
Brulocalis meegewerkt aan het “IncluCi-
ties-project” voor het delen van best prac-
tices voor de integratie van migranten en 
vluchtelingen tussen acht Europese steden, 
waaronder Brussel en Schaarbeek. Lokale 
besturen spelen een fundamentele rol in 
de integratie van migranten door een hele 
reeks van maatregelen die zij lokaal nemen. 
IncluCities voorziet in mentoraten rond de in-
tegratie van migranten volgens het schema 
‘mentorsteden – leersteden’, de uitwerking 
van actieplannen voor de leersteden, de op-
richting van digitale ‘one-stop-shops’ door 
de mentorsteden. IncluCities zorgt ook voor 
samenwerkingstools en -methodologieën.
In dit project begeleidt Brulocalis de Stad 
Brussel en de gemeente Schaarbeek. Zij fun-
geren als mentorstad voor twee leersteden, 
Jelgava in Letland en St.-Jean-de-la-Ruelle in 
Frankrijk. In 2021 organiseerden Brulocalis en 
haar lokale partners twee studiebezoeken in 
Brussel: het eerste aan de gemeente Schaar-

beek en het tweede aan de stad Brussel. De 
partnersteden en de Brusselse gemeenten 
konden ervaringen uitwisselen. Volgend op 
de studiebezoeken heeft Brulocalis de stuur-
vergaderingen rond de actieplannen voor de 
Letse en Franse partners en de "kennisover-
dracht-workshops" verder opgevolgd. Die 
laatste workshops waren bedoeld om alle 
Europese partnersteden van IncluCities het 
ondersteuningsproces en de uitwerking van 
een ontwerpactieplan van de mentorsteden 
te presenteren. De twee actieplannen worden 
voortgezet en uitgevoerd in 2022, tegelijk 
met de uitvoering van de twee unieke digi-
tale loketten voor migranten in de gemeente 
Schaarbeek en de stad Brussel.
 

Het programma voor             
gemeentelijke internationale 
samenwerking GIS 2017-2021
Voor de gemeentelijke partnerschappen en 
de verenigingen van steden en gemeenten 
(Brulocalis en UVCW) was 2021 de laatste 
periode van de uitvoering van het GIS-pro-
gramma 2017-2021. Deze laatste fase is tradi-
tioneel zeer druk, met enerzijds de follow-up 
en de afronding van de geplande activiteiten 
en anderzijds wordt er dan ook een nieuw 
vijfjarenprogramma uitgetekend. Voor alle 
verenigingen, en dus ook voor Brulocalis, 
kwamen er in dit jaar 2021 nog andere zaken 
bij. In het eerste kwartaal werden de Gemeen-
schappelijke Strategische Kaders 2022-2026 
per land afgerond met alle indirecte partners 
van de Belgische ontwikkelingssamenwer-
king, en in het laatste kwartaal werd de ex-
terne eindevaluatie van het GIS-programma 
2017-2021 opgestart. Al deze uitdagingen 
werden aangegaan in de context van de pan-
demie, waarmee de samenleving heeft moe-
ten leren leven, maar die ongezien blijft voor 
een sector die het hoofdzakelijk moet heb-
ben van directe contacten ter plaatse, over 
de grenzen heen, tussen plaatselijke partner-
organisaties en tussen collega's, mandataris-
sen of ambtenaren. Intern heeft de komst van 
Charlotte Mali in april er in grote mate toe 
bijgedragen dat Brulocalis al deze uitdagin-
gen in 2021 het hoofd kon bieden. 
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Uitvoering en afsluiting van het 
GIS-programma 2017-2021
Toen de coronacrisis toesloeg, moesten de 
hoofdrolspelers van het GIS-programma, de 
verenigingen en de gemeentelijke partner-
schappen, een manier zien te vinden om de 
doelstellingen in de drie landen waar het 
programma werd uitgevoerd (Democratische 
Republiek Congo - Marokko - Senegal) te kun-
nen behalen. Zoals we in het jaarverslag 2020 
hebben vermeld, hebben de 17 Brusselse ge-
meenten die actief zijn in de GIS 2017-2021, 
en de twee Waalse gemeenten die met de 
drie landen verbonden zijn, vaak hun aan-

vankelijke programmering op korte termijn 
moeten bijsturen, in de hoop alle activiteiten 
die voor het laatste jaar van het programma 
gepland waren, zo snel mogelijk te kunnen 
uitvoeren, en in elk geval tegen 2021. De co-
ronacrisis heeft echter anders beslist over de 
planning, temeer daar de epidemie ook in 
2021 de drie GIS-partnerlanden in Noord-, 
West- en Centraal-Afrika niet gespaard heeft. 
Deze landen zijn in hun respectieve subre-
gio's in meer of mindere mate getroffen en 
hebben een tamelijk restrictief beleid ge-
voerd tegen de epidemie. Alle maatrege-
len zijn op een bepaald moment tijdens de 
epidemie toegepast, en op het moment dat 
we dit schrijven verschilt de situatie nog van 
land tot land, waarbij Marokko bijvoorbeeld 
eind 2021 zijn luchtruim heeft gesloten voor 
alle internationale vluchten. De gevolgen zijn 
hard voor het GIS-programma 2017-2021 en 
de gemeentelijke partnerschappen.

Wij staan even stil bij twee belangrijke 
bijsturingen sinds het begin van de pande-
mie. Zij hebben ertoe bijgedragen dat eind 
2021 en eind van het vijfjarenprogramma de 
activiteiten toch goed uitgevoerd werden en 
de financiële middelen benut werden. Dat is 
in deze context opmerkelijk.
In de eerste plaats hebben de hoofdrolspe-
lers van het GIS-programma, de verenigingen 
en de gemeentelijke partnerschappen, ge-
zien de urgentie van de gezondheidssituatie 
en de essentiële rol van de lokale besturen bij 
het beheer van de crisis, en dat overal over de 

grenzen heen, in overleg met de geldschieter, 
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
(DGD), drie coronaplannen uitgewerkt, één 
per land. De acties werden bijgestuurd, maar 
pasten perfect in de GIS-doelstellingen en de 
uitgewerkte tools of hulpmiddelen, naar het 
voorbeeld van de rol die de bureaus voor 
plaatselijke ontwikkeling en hun respectieve 
teams in de Senegalese partnergemeenten 
op zich hebben genomen. Hoewel het groot-
ste deel van deze coronaplannen in 2020 
is uitgevoerd (22 lokale plannen), vonden 
er in 2021 nog corona-acties plaats, afhan-
kelijk van de lokale context. Deze plannen 
waren gebaseerd op verschillende soorten 
acties: sensibilisering van de burgers voor 
de basishandelingen tegen corona en om 
de gemeentelijke taken te blijven uitvoeren, 
preventief optreden tegen besmettingen, 
bescherming van de eerstelijnswerkers 
die in contact staan met de bevolking, 
en tenslotte eventuele steun aan de 
meest kwetsbare gezinnen (via voedsel-
hulp in Marokko) en jongeren 
(met name in de strijd tegen 
schooluitval in Marokko).
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Ten tweede, bij het begin van de pandemie 
moesten een hele reeks zaken stopgezet 
worden. Denk maar aan de opleiding van 
ambtenaren of de grootschalige sensibilise-
ringscampagnes van de bevolking. Daarom 
werd er bijgestuurd. Enerzijds in de richting van 
herziene of aanvullende infrastructuurprojec-
ten en anderzijds werd de samenwerking met 
plaatselijke actoren of instellingen versterkt.

We geven per land een aantal     
voorbeelden. 
In de DRC: 
•  Gezien de omvang en de demografische 

situatie van de gemeenten ging, wanneer 
aan de praktische voorwaarden was vol-
daan (financiële transfers, controle ter plaat-
se, enz.), de aandacht naar de ontwikkeling 
van plaatselijke infrastructuren, zoals buurt-
kantoren.

 
•  Tegelijkertijd was de pandemie voor de ver-

enigingen en Brulocalis ook een gelegen-
heid om de samenwerking uit te bouwen 
met de Divinter van Kinshasa, de provinciale 
administratie van Binnenlandse Zaken, die 
tevens de toezichthoudende autoriteit is 
voor de 24 gemeenten van Kinshasa (waar-
van er 10 een partnerschap hebben met de 
Belgische gemeenten in het kader van het 
GIS-programma) op het vlak van Burgerlij-
ke Stand en Bevolking. Deze samenwerking 
zorgt voor een sneeuwbaleffect en heeft 
een impact op de 24 gemeenten van de 
stad-provincie Kinshasa. 

In Senegal: 
•  In deze periode hebben de partnerschap-

pen, ondanks bepaalde technische moei-
lijkheden doordat niet ter plaatse gegaan 
kon worden, stappen kunnen zetten en 
duurzame sociaal-economische initiatieven 
kunnen uitbouwen, die rechtstreeks door de 
partnergemeente werden uitgevoerd. 

     Bijvoorbeeld: 
    1) het Marsa-project in Marsassoum, een 

partnergemeente van Anderlecht: een pro-
ject en een infrastructuur voor de valorisatie 
en de verwerking van lokale producten, met 
en voor de vrouwenvereniging van het dorp. 

     2) het kermisproject in Léona, een partner-
gemeente van Marsassoum, een project en 
infrastructuur voor de opvang en onder-
steuning van de veeteeltsector in Léona.

 
•  Senegal de laatste hand gelegd aan een 

tool voor sociaal-economische ontwikke-
ling van de regio, het gemeentelijk ont-
wikkelingsfonds (Fonds Communal de 
Développement Local).

Kaart van de DRC Kaart van Senegal
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In Marokko: 
•  Ondanks het feit dat in 2021 de gezond-

heidsbeperkingen bleven bestaan (en het 
luchtruim op bepaalde tijdstippen geslo-
ten werd) zijn de partnerschappen erin 
geslaagd, na de in 2020 doorgevoerde 
bijsturingen, de voor 2021 aangegane 
verbintenissen na te komen. Voorbeelden 
hiervan zijn het opknappen van een cen-
trum voor verenigingen, de bouw van een 
opvangcentrum voor vrouwen die het 
slachtoffer zijn van geweld, de inrichting 
van schoolrefters en de steun voor een 
kraamkliniek.

Eenmaal de coronamaatregelen geleidelijk 
opgeheven werden, kon een deel van de ge-
plande opleidings- en bewustmakingsactivi-
teiten, vanop afstand, weer op de rails gezet 
worden. Verscheidene Brusselse gemeenten 
konden de banden ook persoonlijk aanhalen 
tijdens een missie naar Marokko, de DRC of 
Senegal, terwijl andere, zoals Brulocalis, hun 
geplande missies op het laatste moment he-
laas moesten afzeggen vanwege de beper-
kingen. Wat we kunnen onthouden van deze 
bijstellingen in deze crisissituatie, en wat een 
van de paradoxen is van gedecentraliseerde 
samenwerking, van gemeente tot gemeente, 
zijn de zeer waardevolle contacten en ont-
moetingen ter plaatse, tussen collega's, en 
tegelijkertijd het toegenomen belang van 
lokale en/of supra-lokale coördinatiemecha-
nismen voor de uitvoering van dit soort pro-
gramma's.
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Luchtbeeld:

 De Leopoldruimte
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11 -  Lokale 
democratie en 
burgerparticipatie 

De voorbije vijftien jaar hebben Brulocalis, de 
19 Brusselse gemeenten en OCMW’s en Brus-
sel Plaatselijke Besturen (BPB) heel wat activi-
teiten georganiseerd rond de Europese week 
van de lokale democratie zoals colloquia en 
seminaries, burgeracties, tentoonstellingen, 
debatten, enz. met de bedoeling om de de-
mocratische participatie op lokaal niveau te 
bevorderen en te versterken. De thema's lo-
kale democratie en participatie zijn belangrijk 
voor de ontwikkeling van het lokale niveau en 
voor het draagvlak.

In 2021 hebben Brulocalis en de partners 
die binnen de gemeenten belast zijn met de 
ELDW, ondanks de wisselende en soms be-
perkende coronacontext, aangepast en kwa-
litatief goed werk geleverd.

De intergemeentelijke werkgroep (iWG) 
kwam in juli samen. Verscheidene onderwer-
pen werden besproken, zoals het ELDW-pro-
gramma voor 2021 en de opzet van een 
communicatiepakket. De nieuwe criteria voor 
de projectoproep voor gemeenten zijn ook in 
overleg met de gemeenten vastgesteld.

De oproep tot het indienen van projecten 
voor gemeenten voor 2021 werd gelanceerd 
in de nasleep van de vergadering van de IWG 
en kende een bijna onverwacht succes gezien 
de gezondheidscrisis: er werden 5 gemeen-
telijke projecten ingediend, waaronder één 
samenwerkingsverband van drie gemeenten. 
Uiteindelijk konden deze projecten niet in 
2021 worden uitgevoerd, maar de laureaten 
zal worden gevraagd ze in 2022 uit te voeren.

Wat de evenementen betreft die traditioneel 
in oktober ter gelegenheid van de ELDW wor-
den gehouden, is besloten om met ingang 
van dit jaar de evenementen en activiteiten 
rond de lokale en participatieve democratie 
over het gehele jaar te spreiden. Voortaan 
zullen de evenementen van de ELDW het 
hele jaar door kunnen plaatsvinden op tijd-
stippen die het best aansluiten bij de lokale 
situatie en nood aan dergelijke projecten.

Tenslotte heeft Brulocalis voor de gemeen-
ten twee workshops over lokale democratie 
georganiseerd. De eerste, die in november 
werd georganiseerd met steun van de vzw 
Periferia, behandelde het thema van de par-
ticipatieve begrotingen in aanwezigheid van 
een Spaanse delegatie uit de stad Molina de 
Segura. Op basis van de ervaring van deze 
gemeente wilde de workshop aantonen in 
hoeverre participatieve begrotingen krach-
tige instrumenten kunnen zijn voor sociale 
inclusie, en meer bepaald om jongeren te 
betrekken, en tegen de klimaatverandering. 
De presentatie werd bijgewoond door verte-
genwoordigers van de gemeenten, het Ge-
west en verschillende bedrijven. De tweede 
workshop, die voor het einde van het jaar was 
gepland, moest de permanente burgerraad 
(PBR) van Sint-Gillis voorstellen. Helaas moest 
het een paar dagen van tevoren worden af-
gelast vanwege de gezondheidssituatie. De 
presentatie werd uitgesteld tot 2022.

Ontmoeting BAPA
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12 -  Burgerl i jke 
stand en bevolking 

Hervorming van het beheer van de 
erediensten 
Brulocalis heeft het initiatief genomen om 
contact op te nemen met de leden van de 
commissie Binnenlandse Zaken van het Brus-
sels parlement om hen ons advies te bezor-
gen over het beheer van de erediensten. De 
erediensten werden in Brussel nog altijd op 
basis van wetgeving van begin 19e eeuw ge-
organiseerd. Zo konden de commissieleden 
met kennis van zaken vragen stellen en een 
ontwerptekst stemmen die naar onze mening 
duidelijkheid brengt over de financieringsre-
gels voor het patrimonium van erediensten, 
ook al blijven de gemeenten tot 2022 instaan 
voor de financiering van religieuze instellin-
gen (kerken en andere gebouwen, zoals de 
woningen van de bedienaars). De ontwerpor-
donnantie werd op dinsdag 12 oktober be-
sproken in de commissie Binnenlandse Zaken 
van het Brussels parlement.

Burgerlijke stand
Brulocalis heeft de Brusselse gemeenten in-
gelicht over een aantal nieuwigheden op het 
vlak van burgerlijke stand die in 2021 ingang 
vonden: 
•  Betaling van het registratierecht voor de 

procedure tot nationaliteitsaanvraag kan 
voortaan online www.myminfin.be ;

•  Publicatie van een rondzendbrief over de 
afschaffing van het gemeentelijk strafregister;

•  Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de 
omzendbrief betreffende de opstelling van 
de jurylijsten, met onder meer een model-
document voor de opstelling van de jury-
lijsten;

•  Veranderde procedure voor de legalisatie 
van de handtekeningen van beëdigde ver-
talers en tolken-vertalers: zij kunnen verta-
lingen voor België zelf legaliseren met een 
officieel stempel;

•  Aanvullende inlichtingen specifiek voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende 
het opstellen van de lijst van de juryleden 
voor het Hof van Assisen 2022-26 ;

•  Toelichtingen betreffende de elektronische 
handtekening op uittreksels uit het strafre-
gister, voor meer veiligheid en om het risico 
op vervalsing te verkleinen;

•  FAQ over de digitalisering van de bescher-
ming van kwetsbare personen: vragen en 
antwoorden over de nieuwe elektronische 
dienst (e-dienst) van de FOD Justitie, waar-
mee burgers en beroepsbeoefenaars di-
gitaal dossiers voor de bescherming van 
kwetsbare personen kunnen aanmaken en 
beheren, in het Centraal register van be-
scherming van personen, beschikbaar in 
het Frans, Nederlands en Duits;

•  Inlichting dat de uittreksels uit het strafre-
gister die door het centraal strafregister 
worden opgesteld, met ingang van 22 juni 
van een elektronische handtekening zullen 
moeten worden voorzien;

•  Bijwerking en nieuwe functies van het 
centraal register van bescherming van 
personen in september: overzicht van wij-
zigingen, nieuwe functies en verbeteringen.

Het eerste gewestelijk plan ter onder-
steuning van eenoudergezinnen
In juli gaf Brulocalis bij de Brusselse lokale 
besturen ruchtbaarheid aan het eerste ge-
westelijk plan ter ondersteuning van eenou-
dergezinnen voor de periode 2021-2025 en 
gaf een overzicht van de 31 maatregelen en 
de vijf pijlers. Dit nieuwe plan moet een ge-
coördineerd en doeltreffend antwoord bie-
den op de behoeften van eenoudergezinnen 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en in 
het bijzonder van alleenstaande vrouwen met 
kinderen.

Begraafplaatsen en lijkbezorging 
Brulocalis heeft informatie verstrekt over de 
nieuwe mogelijkheden om waardig afscheid 
te nemen van een levenloos geboren kind.
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13 -  Maatschappe-
l i jke integratie 

De Federatie van Brusselse OCMW's, nau-
we partner van Brulocalis maar met een ei-
gen beslissingsbevoegdheid, behartigt de 
belangen van de OCMW's.

Als bevoorrechte gesprekspartner van de 
verschillende beleidsniveaus, overheidsad-
ministraties en de verenigingswereld, stelt 
de Federatie haar gezag en het gehoor dat 
zij geniet bij de federale, gemeenschaps- 
en gewestministers, hun respectieve admi-
nistraties en de wetgevende vergaderingen 
ten dienste van de OCMW's.

De Federatie is ook een plaats waar solida-
riteit heerst tussen de 19 Brusselse OCM-
W's. De diensten en de expertise binnen 
de Federatie zijn bestemd voor alle actoren 
van de OCMW's, zodat zij elkaar kunnen 
ontmoeten, met elkaar in dialoog kunnen 
treden, hun beste praktijken kunnen uit-
wisselen of zelfs kunnen streven naar een 
harmonisatie van het sociaal beleid op het 
Brussels grondgebied, waarbij de lokale 
OCMW's hun politieke autonomie en han-
delingsvrijheid behouden.

Halverwege 2021 breidde de Federatie van 
Brusselse OCMW's haar activiteiten verder uit 
met de aanwerving van een nieuwe verant-
woordelijke, Georgy MANALIS, en twee advi-
seurs die gespecialiseerd zijn in gezondheid 
en socio-professionele inschakeling: Céline 
GRIMBERGHS en Guy M. AMISI. Zij kwamen 
het bestaande team versterken, maar ook 
hun deskundigheid inbrengen en zorgen 
voor de nodige coördinatie binnen de talrij-
ke commissies en werkgroepen waarin lokale 
OCMW-actoren zijn verenigd.

Net zoals het jaar 2020 deed vermoeden, 
werd in 2021 gevreesd dat de gezondheids-
crisis zou uitgroeien tot een sociale crisis. De 
verarming van de Brusselse bevolking en 
het feit dat er nieuwe mensen bij de OCM-
W’s kwamen aankloppen, zetten de OCMW's 
onder druk. De voorzitter van de Federatie, 
Khalid ZIAN, herhaalt zijn dankbetuigingen 
aan de maatschappelijk werkers en meer in 
het algemeen aan alle medewerkers van de 
Brusselse OCMW's die hun werk blijven doen 
in steeds complexer wordende omstandig-
heden, en herinnert aan de krachtige steun 
van de Federatie bij de uitvoering van hun 
opdrachten.
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 De Beurs ©

 v
is

it.
br

us
se

ls
 - 

Si
m

on
Sc

hm
itt

A
ct

iv
it

ei
te

n-
ve

rs
la

g 
BR

UL
O

CA
LI

S 
20

21



58A
ct

iv
it

ei
te

n-
ve

rs
la

g 
BR

UL
O

CA
LI

S 
20

21

In 2021 heeft de Federatie van Brus-
selse OCMW's zich met verschillende 
zaken beziggehouden:
•  Hoorzitting van de Federatie van Brusselse 

OCMW's in de Commissie Covid-19 van het 
Parlement op 14 januari: analyse van de cri-
sis in de rusthuizen.

•  Brief aan minister Alain MARON van 2 fe-
bruari betreffende de financiële vooruitzich-
ten van de crisis die gevolgen hebben voor 
de rusthuizen, en het ontwerp van nieuwe 
brandnormen. Op 21 april werd hierover 
een tweede brief gestuurd met daarbij een 
analyse van de tekst.

•  Op 9 februari 2021 werd een studiedag 
georganiseerd voor de OCMW's over de 
begeleiding en hulpverlening vanop af-
stand. Deze studiedag stelde maatschappe-
lijk werk op afstand tegenover het fysieke 
maatschappelijk werk, waar zijn de twee 
complementair? Hoe zijn de maatschap-
pelijk werkers omgegaan met online maat-
schappelijke bijstand, welke initiatieven zijn 
er genomen? Ook het begrip telewerk, dat 
in de OCMW's de regel is geworden, werd 
besproken.

•  Uitbrengen van een advies over het wets-
voorstel tot wijziging van artikel 98 van de 
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende 
de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, op 30 maart

 

•  Het bijwerken van diverse documenten: 
    -  De contactpersonen van de KSZ (Kruispunt-

bank van de Sociale zekerheid) binnen de 
OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, in maart;

    -  De gecoördineerde organieke wet voor de 
Brusselse OCMW's, in mei;

    - De OCMW-gids, in mei en september.
•  Stand van zaken met betrekking tot het lo-

kale ambtenarenpensioen, in juli
•  Oproep tot onmiddellijke vaccinatie van het 

personeel van rusthuizen, in september, als 
reactie op het plan van de federale regering 
om vaccinatie verplicht te maken voor het 
zorgpersoneel. Analyse van de wet op de 
verplichte vaccinatie in november.

•  De sector van de rusthuizen drong vervol-
gens aan op de voortzetting van de com-
pensatiemaatregelen, de afschaffing van 
het plafond van de derde component en 
steun voor de toepassing van het CST in 
oktober.

•  Oproep van de OCMW's van Brussel, Vlaan-
deren en Wallonië om de coronasteun te 
verlengen, in oktober.

 •  Er werden verscheidene werkgroepen op-
gericht, waaronder

    -  De werkgroep van OCMW's voor de co-
ronasteun die de coronacrisis heeft ge-
evalueerd (besteding van de subsidies, 
getroffen bevolking, enz.).

    -  De werkgroep voor de harmonisatie van 
de gezondheidszorg

    -  Inbeslagneming van alimentatie
    -  Administratieve harmonisatie van de bevoor-

radingsaankopen voor de woonzorgcentra
•  De Federatie heeft zeer regelmatig deelge-

nomen aan het overleg dat in het kader van 
de coronacrisis werd georganiseerd door 
het kabinet van de Brusselse minister van 
Gezondheid over de verschillende thema's 
en communicatieprojecten van Iriscare, met 
name over bepaalde thema's in verband 
met de woonzorgcentra:

   -   Vaccinatieplicht voor het zorgpersoneel in 
woonzorgcentra.

   -   Publicatie van de vaccinatiegraad in de 
woonzorgcentra

   -   Vaccinatie prioritair voor OCMW's
   -   CST in woonzorgcentra
•  Tot slot pleitte de Federatie eind december 

voor een duurzame verlenging van de fede-
rale maatregelen voor de continuïteit van 
de dienstverlening en de vermindering van 
de druk op het personeel in de zorgsector. 

Meer informatie vindt u in het volledige ac-
tiviteitenverslag 2021 van de Federatie van 
OCMW's op de website www.brulocalis.
brussels (rubriek ''Federatie van Brusselse 
OCMW's'').
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WERKING VAN HET BUREAU EN DE RAAD VAN BESTUUR 
In 2021 is de raad van bestuur van de vereniging 3 maal elektronisch bijeengekomen en het bureau 13 maal.
Tijdens deze talrijke vergaderingen hebben de twee instanties de volgende (politieke) dossiers besproken:

WERKING VAN HET BUREAU IN 2021:

• Nota over het Mobiliteitsconvenant

•  Benoeming van de leden voor de adviesraad 
van het Franstalige Office de la Naissance 
et de l'Enfance

•  Aftrek van de beroepskosten van burge-
meesters, schepenen en OCMW-voorzitters

•  Uitnodiging van de Kamer van volksverte-
genwoordigers voor een hoorzitting (9/3/21) 
over de financiering van de politiezones - 
voorbereidende nota

•  Vraag om advies van de minister van Plaat-
selijke Besturen over Smartmove en de best 
mogelijke manier om gemeenten financieel 
te compenseren 

•  Advies over het voorontwerp van Ordonnantie 
houdende het parkeerbeleid

•  De compensatieverplichting voor toeristische 
logies (Airbnb) : vragen aan de gemeenten 

•  Bespreking van de gevolgen van het arrest 
van het Grondwettelijk Hof van 28/1/2021 
tot vernietiging van de ordonnantie van 
27/7/2017 tot vaststelling van de regels 
voor de verdeling van de algemene dotatie 
aan de gemeenten en de OCMW’s (ADG) 

•  Het Convenant “WG Europa” in 2021 – Nota 
WG Europa

•  De compensatieverplichting voor toeristische 
logies (Airbnb) : vragen aan de gemeenten 

•  Elektrische laadpalen: analyse van de ge-
westelijke plannen en gebruik van het ge-
meentelijk openbaar domein – gevolgen 
voor de gemeenten. 

•  Het Convenant “WG Europa” in 2021 – Nota 
WG Europa

•  Benoeming van de leden voor de adviesraad 
van de Office de la Naissance et de l'Enfance

•  Administratieve vereenvoudiging en ge-
westelijke infrastructuur: stand van zaken en 
belangrijkste gemeentelijke noden.

•  Uitstel voor de gewestelijke stedenbouwkun-
dige verordening: gevolgen voor het besluit 
vrijstellingen en de gemeenten

•  Project EWLD 2021 – voorlegging ter goed-
keuring van het werkprogramma 2021 voor 
de “werkgroep EWLD”

•  EU economisch herstelplan: schoolrenovaties 
van de FWB Bâtiments scolaires

•  Missie en visie van Brulocalis : vastleggen 
van de kalender en de methode

•  Het lokale ambtenarenpensioen: analyse van 
de uitdagingen van vandaag en hervorming 
van de stimulans uit de wet van 30/3/2018

•  Project MyPermit – digitalisering van de ste-
denbouwkundige vergunning – voorstelling 
en stand van zaken

•  Nota m.b.t. de hervorming van de opvang 
en vrije tijdsector

•  Overeenkomst met betrekking tot de admi-
nistratieve vereenvoudiging (easy.brussels) 
– 2021 

•  Aanduiding vertegenwoordigers voor de 
samenstelling van de Commission Transver-
sale Accueil Temps Libre (de commissie voor 
transversale aangelegenheden van ATL, nvdr)

•  Het lokale ambtenarenpensioen : situatie en 
evolutie van de Brusselse overheidsdiensten 
aangesloten bij het GPF

•  Beleidsplan 2020-2026: vastleggen van de 
indicatoren en onderwerpen waarover kno-
pen doorgehakt moeten worden - 1e Fase

•  Raadpleging betreffende twee zogenaamde 
BBHR 'van geringe omvang' en het BBHR 
betreffende de stedenbouwkundige ver-
gunningen van beperkte duur



60A
ct

iv
it

ei
te

n-
ve

rs
la

g 
BR

UL
O

CA
LI

S 
20

21

•  Verzoek om advies – Voorstel van ordonnan-
tie tot wijziging van de ordonnantie van 3 
mei 2018 betreffende bouwplaatsen op de 
openbare weg

•  Samenwerkingsovereenkomst tussen de 
UVCW en Brulocalis in het kader van het 
programma voor gemeentelijke internatio-
nale samenwerking 2022-2026.

•  Conclusies van de werkgroep Fiscaliteit 
n.a.v. de verzoeken om belastingaftrek als 
gevolg van corona

•  Werking van de multidisciplinaire commissie 
voor de financiering en de optimale schaal-
grootte van de lokale politie.

•  Ontwerpbesluit van de Brusselse regering 
betreffende de digitalisering van de behan-
delingsprocedures van de aanvragen voor 
stedenbouwkundige attesten, stedenbouw-
kundige vergunningen en verkavelingsver-
gunningen – praktische opmerkingen

•  Hernieuwing van de vertegenwoordiging in 
de Brusselse Raad voor dierenwelzijn.

•  Studie over de invoering van een tweede 
pensioenpijler voor het contractueel ge-
meentepersoneel in Brussel – vergelijking 
tussen verschillende pensioeninstellingen

•  Ontwerp van besluit tot wijziging van het 
besluit van de regering van 25 januari 2018 
betreffende het instellen van een lage-emis-
siezone gericht op de invoering van de toe-
latingscriteria voor de periode 2025-2035 
– Advies van Brulocalis 
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•  Hernieuwing van de vertegenwoordiging in 
de Brusselse Raad voor dierenwelzijn 

•  Hernieuwing van de vertegenwoordiging 
van Brulocalis binnen de Commission d’avis 
centres de vacances (ONE) (de adviescommis-
sie vakantiecentra van ONE, de Franstalige 
tegenhanger van Kind en Gezin, nvdr) 

•  Voorontwerp van ordonnantie tot vaststelling 
van het juridisch stelsel van de openbare 
weg – advies van Brulocalis. 

•  Voorontwerp van Ordonnantie houdende 
organisatie van het parkeerbeleid en herde-
finiëring van de opdrachten en beheersmo-
daliteiten van het Parkeeragentschap van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest – vervolg 
(tweede lezing). 

•  Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging 
van de Brusselse huisvestingscode inzake 
het openbaar beheersrecht en de leegstand 
– advies van Brulocalis. 

•  Voorontwerp van ordonnantie betreffende 
de micromobiliteit – Advies van Brulocalis.

•  Ontwerpbesluit van de regering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijzi-
ging van het besluit van de regering van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 15 
mei 2014 betreffende het voorbeeldgedrag 
van de overheden inzake vervoer – Advies 
van Brulocalis. 

•  Terugkoppeling over de werkzaamheden 
van de multidisciplinaire commissie voor 
de financiering en optimale schaalgrootte 
van de lokale politie.

•  Terugkoppeling hoorzitting in de Kamer 
betreffende de GAS-wet.

•  Voorstellen van Brulocalis aan de multidisci-
plinaire commissie voor de financiering en 
optimale schaalgrootte van de lokale politie.

RAAD VAN BESTUUR 

•  Tussenkomst van Alain Maron, minister in de 
regering van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, 
Energie en Participatieve Democratie: zijn 
visie over een aantal actuele onderwerpen, 
w.o. burgerparticipatie en klimaattransitie.

•  Federaal regeerakkoord van 30 september 
2020: analyse en bespreking van actuele 
onderwerpen rond politie en pensioenen.

•  Analyse van de ordonnantie m.b.t. het par-
keren.

•  Prospectieve nota met het oog op de op-
waardering van wijken in het GPDO en het 
stadsproject door de voorzitter van de Ge-
westelijke Ontwikkelingscommissie, Benoît 
Périlleux.

•  Voorstelling van Inclucities, een stedenproject 
voor de kennisuitwisseling ter bevor-
dering van de integratie van mensen 
uit een derde land.

In de loop van 2021 heeft Brulocalis zich tot 
verschillende politieke spelers gericht, naar 
aanleiding van de door haar bestuursorganen 
ingenomen standpunten. Wat federale aan-
gelegenheden betreft, voert zij ook acties in 
samenwerking en overleg met haar Waalse 
(UVCW) en Vlaamse (VVSG) zusterverenigingen.

Wij hebben 38 brieven verstuurd naar diverse 
spelers uit het institutionele landschap om te 
wijzen op moeilijkheden bij de interpretatie 
van regelgevende en wetgevende teksten of 
op knelpunten bij hun praktische toepassing, 
of om advies te geven over ontwerpteksten 
of om onze eisen kracht bij te zetten.

Politieke belangenbehartiging: meerdere 
demarches van Brulocalis. 
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Politieke belangenbehartiging: meerdere demarches van Brulocalis  
  

In 2021 werden deze verschillende dossiers 
voortdurend opgevolgd, in nauwe synergie 
met de Brulocalis-diensten, en wanneer het 
federale dossiers betrof, zoveel mogelijk in 
samenwerking met de Waalse en Vlaamse 
zusterverenigingen.

De belangrijkste acties worden hieronder 
opgesomd, op basis van inkomende en uit-
gaande politieke correspondentie.

1)  Gezamenlijke brief (van de drie vereni-
gingen) van 11 januari 2021 aan Annelies 
VERLINDEN, minister van Binnenlandse 
Zaken, betreffende de bevoegdheidsde-
legatie inzake overheidsopdrachten in de 
Politie- en Hulpverleningszones

2)  Mail van 27 januari 2021 aan de gemeen-
tesecretaris van de Stad Brussel, Luc 
SIMOENS, over de tekst van het vooront-
werp van parkeerordonnantie. 

3)  Gezamenlijke brief van 27 januari 2021 
aan de minister van Financiën, Vincent VAN 
PETEGHEM, over het fiscaal regime voor 
de lokale mandatarissen en de verwachte 
afschaffing van het speciaal forfait voor de 
beroepskosten van de lokale mandataris-
sen. 

4)  Mail van 4 februari 2021 aan mevrouw 
Charlotte RICHARD (kabinet van minis-
ter-president Vervoort) betreffende de her-
vorming van de ordonnantie betreffende 
het toeristische logies – technisch advies) 

5)  Mail van 9 februari 2021 aan de 19 ge-
meentesecretarissen, diensthoofden Be-
volking en de Data Protection Officers 
betreffende de coördinatie van de wetten 
op het Rijksregister en Bevolkingsregister 
– Brief van de Algemene Directie Instellin-
gen en Bevolking van de FOD Binnenland-
se Zaken.

6)  Gezamenlijke brief van 12 februari 2021 
aan de minister van Binnenlandse Zaken, 
Annelies VERLINDEN, betreffende het sec-
toraal akkoord – Politie

7)  Mail van 17 februari 2021 aan de schepe-
nen van Administratieve Vereenvoudiging 
en aan de referentiepersonen voor Ad-
ministratieve Vereenvoudiging; voor de 
overheidsopdrachten; de IGW 19 en de 
juridische diensten betreffende de elek-
tronische handtekeningengids

8)  Gezamenlijke brief van 22 februari 2021 
aan minister van Sociale Zaken Frank VAN-
DENBROUCKE betreffende de wet op het 
verenigingswerk

9)  Gezamenlijke brief (3 verenigingen) van 
25 februari 2021 aan minister van Pensi-
oenen Karine LALIEUX betreffende de stor-
ting van een deel van de opbrengst van de 
loonmatigingsbijdrage in het Gesolidari-
seerd pensioenfonds.

10)  Brief van 1 maart 2021 aan minister van 
Plaatselijke Besturen Bernard CLERFAYT 
betreffende SmartMove – compensatie 
voor de inkomstendervingen bij de ge-
meenten en verdeling van de inkomsten 
uit de nieuwe belasting. 

11)  Brief van 9 maart 2021 aan minister van 
Mobiliteit Elke VAN DEN BRANDT be-
treffende het voorontwerp van Parkeer-
ordonnantie – advies.

12)  Brief van 11 maart 2021 aan de voorzitter 
van de Kamercommissie voor Mobiliteit, 
Overheidsbedrijven en federale instellin-
gen, Jean-Marc DELIZÉE, betreffende de 
overwegen – vraag om advies.

13)  Brief van de 3 verenigingen samen aan 
minister van Binnenlandse Zaken, Institu-
tionele Hervormingen en Democratische 
Vernieuwing, Annelies VERLINDEN, be-
treffende de lokale politie – NAVAP-finan-
ciering 2021.
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14)  Brief van 1 april aan de minister-president 
van de regering van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest, Rudi VERVOORT, en 
aan de staatssecretaris van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest belast met Ste-
denbouw, Pascal SMET, betreffende de 
compensatieverplichting voor toeristi-
sche logies. 

15)  Brief van 1 april aan minister van het Jon-
ge Kind (in de Franse gemeenschapsre-
gering), Benedicte LINARD, betreffende 
de aanduiding van leden voor de advies-
raad van de Office de la Naissance et de 
l'Enfance (de Franstalige tegenhanger 
van Kind en Gezin). 

16)  Schrijven van 23 april 2021 aan Nicolas 
LOCOGE, directeur-generaal van het 
CIBG, betreffende de samenwerking met 
het CIBG – Huidige dossiers en nood aan 
oplossingen voor de lokale besturen. 

17)  Brief van 9 juni 2021 aan viceminister-pre-
sident en minister van Het Kind, Bénédic-
te LINARD, betreffende de samenstelling 
van de Commission Transversale ATL 

18)  Gezamenlijke brief van 10 juni 2021 aan 
de minister van Pensioenen en Maatschap-
pelijke Integratie, Karine LALIEUX, en de 
minister van Mobiliteit, Georges GILKINET, 
over de problematiek van de parkeer-
handhaving via scanvoertuigen bij plaat-
sen voor personen met een handicap. 

19)  Brief van 22 juni 2021 aan Brussel Mobi-
liteit (Gewestelijke Overheidsdienst van 
Brussel) betreffende de vertegenwoor-
diging van Brulocalis in de Gewestelijke 
Mobiliteitscommissie.  

20)  Brief van 23 juni 2021 aan de staatssecre-
taris van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west, belast met Stedenbouw en Erfgoed, 
Pascal SMET, betreffende het ontwerpbe-
sluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Re-
gering tot bepaling van de handelingen 
en werken die vrijgesteld zijn van een 
stedenbouwkundige vergunning, van 
het advies van de gemachtigde ambte-
naar, van de gemeente, van de konink-
lijke Commissie voor Monumenten en 
Landschappen, van de overlegcommis-
sie evenals van de speciale regelen van 
openbaarmaking of van de medewerking 
van een architect - Ontwerpbesluit van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering be-
treffende de stedenbouwkundige ver-
gunningen van beperkte duur.

21)  Brief van 28 juni 2021 aan de minister van 
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 
belast met Mobiliteit, Openbare Wer-
ken en Verkeersveiligheid, Elke Van den 
Brandt, betreffende de wijziging van de 
ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende 
de bouwplaatsen op de openbare weg 
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22)  Brief van 30 juni 2021 aan de minister 
van Pensioenen en Maatschappelijke In-
tegratie, Karine LALIEUX, en aan de ad-
ministrateur-generaal van de Federale 
Pensioendienst, Sarah SCAILLET, betref-
fende de pensioenhervorming – Incen-
tive tweede pijler – Beëindiging van de 
groepsverzekering Belfius-Ethias 

23)  Gezamenlijk schrijven (easy.brussels) van 
30 juni 2021 aan de minister van de re-
gering van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, belast met Werk en Beroeps-
opleiding, Digitalisering, de Plaatselijke 
Besturen, Bernard CLERFAYT, en aan de 
directeur van het CIBG, Nicolas LOCOGE, 
betreffende de Irisbox-bevraging – op-
merkingen en noden van de gemeenten

24)  Brief van 3 augustus 2021 aan Minister 
van de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring, belast met Mobiliteit, Openbare 
Werken en Verkeersveiligheid, Elke VAN 
DEN BRANDT, betreffende het voorstel 
van ordonnantie tot wijziging van de or-
donnantie van 3 mei 2018 betreffende de 
bouwplaatsen op de openbare weg.
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25)  Schrijven van 30 augustus 2021 aan de 
heer Pascal SMET, staatssecretaris van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
belast met Stedenbouw en Erfgoed, 
betreffende de digitalisering van de be-
handelingsprocedures van de aanvra-
gen voor stedenbouwkundige attesten, 
stedenbouwkundige vergunningen en 
verkavelingsvergunningen en de aanver-
wante beroepen die door de bepalingen 
van het BWRO worden geregeld – advies-
vraag

26)  Mail van 17 september 2021 aan de 19 ge-
meenten betreffende het  ontwerpbesluit 
van de regering van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest betreffende de digitali-
sering van de behandelingsprocedures 
van de aanvragen voor stedenbouwkun-
dige attesten, stedenbouwkundige ver-
gunningen en verkavelingsvergunningen 
en de aanverwante beroepen die door de 
bepalingen van het BWRO worden ge-
regeld – raadpleging van de gemeenten

27)  Schrijven van 4 oktober 2021 aan vice-
minister-president en minister van het 
Kind in de Franse gemeenschapsrege-
ring, Bénédicte LINARD, betreffende de 
vertegenwoordiging van Brulocalis in de 
Commission générale d’avis relative aux 
Centres de Vacances.

28)  Schrijven dd. 18 oktober 2021 aan staats-
secretaris van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest, belast met Stedenbouw en 

Erfgoed, Europese en Internationale 
Betrekkingen, Buitenlandse Handel en 
Brandbestrijding en Dringende Medische 
Hulp, Pascal SMET, betreffende het pro-
ject soliris.brussels.

29)  Schrijven dd. 22 oktober 2021 aan staats-
secretaris van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke 
Kansen, Nawal BEN HAMOU, betreffende 
het voorontwerp van ordonnantie tot wij-
ziging van de Brusselse huisvestingscode 
inzake het openbaar beheersrecht en de 
leegstand – Advies van Brulocalis.

30)  Brief van 9 november 2021 aan de mi-
nister van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Klimaattransitie, 
Leefmilieu, Energie en Participatieve De-
mocratie, Alain MARON, betreffende het 
ontwerp van besluit tot wijziging van het 
besluit van de regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest van 25 januari 
2018 betreffende het instellen van een 
lage-emissiezone met het oog op de vast-
stelling van de toegangscriteria voor de 
periode 2025-2035 - 1e lezing

31)  Brief van 10 november 2021 aan de mi-
nister van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Mobiliteit, Open-
bare Werken en Verkeersveiligheid, Elke 
VAN DEN BRANDT, betreffende het voor-
ontwerp van ordonnantie tot vaststelling 
van het juridisch stelsel van de openbare 
weg - Advies van Brulocalis.

Luchtbeeld:
 Europa building ©
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32)  Schrijven van 12 november 2021 aan 
Sophie WILMÈS, vice-eersteminister en 
minister van Buitenlandse Zaken, Euro-
pese Zaken en Buitenlandse Handel, en 
van de Federale Culturele Instellingen, 
betreffende het budget van het Congres 
van Lokale en Regionale Overheden van 
de Raad van Europa voor de jaren 2022-
2023.

33)  Schrijven van 17 november 2021 aan de 
6 korpschefs van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest betreffende de multidisci-
plinaire commissie voor de financiering 
van de lokale politie.

34)  Schrijven van 25 november 2021 aan 
de leden van de EXCOM van Wepulse 
betreffende de toewijzing en de imple-
mentatie van het project binnen de lokale 
besturen - Overheidsopdracht Wepulse.

35)  Schrijven van 26 november 2021 aan 
Alain MARON, minister van de regering 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
betreffende het ontwerpbesluit tot wijzi-
ging van het besluit van de regering van 
15 mei 2014 betreffende het voorbeeld-
gedrag van de overheden inzake vervoer.

36)  Schrijven van 3 december 2021 aan Elke 
Van den BRANDT, minister van de rege-
ring van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west, betreffende het voorontwerp van 
ordonnantie houdende het parkeerbe-
leid. 

37)  Schrijven van 8 december 2021 aan Ka-
rine LALIEUX, minister van Pensioenen, 
betreffende de interesse van de Brussel-
se lokale besturen om een overheidsop-
dracht uit te schrijven voor de oprichting 
van een tweede pensioenpijler voor het 
lokaal contractueel overheidspersoneel 
in de vorm van een aankoopcentrale.

38)  Schrijven van 13 december 2021 aan de 
heer Arnaud VERSTRAETE (Brussels par-
lement– Groen) betreffende de voorbe-
reiding van een voorstel van ordonnantie 
tot wijziging van de ordonnantie van 29 
november 2018 betreffende het delen 
van vrije vloot vervoersmodi die een al-
ternatief zijn voor de auto.

Alternatieven voor de auto – deelmobiliteit in vrije vloot
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DE ACTIVITEITEN VAN DE ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

De informatie-,  documentatie- en communicatiedienst

De dienst INFOCOM staat in voor de ex-
terne en interne communicatie van Bru-
localis. Het team heeft als voornaamste 
taak het stimuleren en ondersteunen van 
alle initiatieven rond opzoekingen, moni-
toring of communicatie ten behoeve van 
het personeel en de leden van Brulocalis. 
Het gaat hierbij om verschillende soor-
ten taken ter voorbereiding van het werk 
van de adviseurs van Brulocalis, of pa-
rallel aan hun werkzaamheden, of aan 
het eind van de keten, wanneer over de 
acties van Brulocalis moet gecommuni-
ceerd worden (evenementen, advisering 
en belangenbehartiging).  

1-    De monitoring en 
het informatie-
beheer in aanloop 
naar

De politieke monitoring en het opvol-
gen van wetgeving
Binnen de dienst INFOCOM geeft de in-
formatiebeheerder aan de adviseurs van 
Brulocalis de relevante inhoud door van de 
besprekingen, interpellaties en vragen die tij-
dens de zittingen van het Brussels parlement 
aan de ministers worden gesteld. Daarnaast 
analyseert hij de discussiepunten die in de 
ministerraad van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest worden besproken en die een impact 
hebben op de lokale besturen.

De persmonitoring en het persoverzicht 
In de pershoek, in onze bibliotheek, kunnen 
de kranten ingekeken worden waar we een 
abonnement op hebben. De adviseurs kun-
nen ook op de krantensites terecht met ons 
online-abonnement, gezien het grotendeels 
verplichte telewerk in 2021. 
Om zowel het team van adviseurs te onder-

steunen als Brulocalis te helpen bij de lob-
bying, biedt de informatiebeheerder van de 
dienst INFOCOM een interne strategisch 
persoverzicht aan. Hierin worden wekelijks re-
levante persartikelen gebundeld over onder-
werpen en reacties die van invloed kunnen 
zijn op de werking van de Brusselse lokale 
besturen. De anticiperende aard van deze 
dienst stelt ons in staat pro-actiever te zijn, 
terwijl een focus op bepaalde kritieke kwes-
ties ons in staat stelt zo dicht mogelijk bij de 
huidige situatie van de gemeenten te blijven.

De dienst INFOCOM consolideert ook the-
matische persdossiers, die regelmatig wor-
den aangevuld met persartikelen, maar ook 
met parlementaire debatten, jurisprudentie, 
wetgeving en de officiële standpunten van 
politici.
 

Specifieke opzoekingen
De adviseurs van Brulocalis kunnen een be-
roep doen op de diensten van de informatie-
beheerder en hem specifieke documenten en 
opzoekingen vragen die ze nodig hebben in 
hun werk.
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Beheer van de tijdschriften en de docu-
mentatie (bibliotheken, archieven)
De totale collectie van Brulocalis bedraagt 
meer dan 5.000 documenten, waarvan de 
meeste een terugkerend karakter hebben: 
bijwerkingen van losbladige werken, abon-
nementen op tijdschriften en periodieken, en 
monografieën. Sommige documenten wor-
den ook in elektronische vorm bewaard.

De collectie bestrijkt alle onderwerpen die 
Brulocalis behandelt. De informatiebeheer-
der voert de klassieke taken uit van invoering, 
checklisting, verspreiding en klassement van 
alle verzamelde documenten: monografieën 
en brochures, tijdschriften en nieuwsbrieven 
in elektronische vorm. Hij werkt ook mee aan 
het onderhoud van de juridische en adminis-
tratieve databank van onze partner inforum 
en stelt documenten uit zijn eigen collectie 
ter beschikking. In 2021 is gestart met een 
rationalisering van de publicaties waarop Bru-
localis geabonneerd is, met als doel zich te 
concentreren op informatie die echt relevant 
is voor onze adviseurs.

Het intranet en het records manage-
ment
Sinds enkele jaren werken de medewerkers 
van Brulocalis met een samenwerkings- en 
archiveringsplatform voor alle documenten 
van de vzw. Uit de gebruiksstatistieken blijkt 
dat de werknemers SharePoint zeer uiteen-
lopend gebruiken. Daarom is besloten eind 
2021 een audit uit te voeren om na te gaan 
of de tool die in 2014 ingevoerd werd nog 
steeds geschikt is voor onze organisatie en of 
hij nog steeds voldoet aan de verwachtingen 
en behoeften van de Brulocalis-adviseurs.
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2-   De ondersteuning 
van de adviseurs bij 
hun werk

De interne communicatie
De dienst INFOCOM heeft de interne com-
municatie van Brulocalis opnieuw in handen 
genomen. In de zomer van 2021 werd een 
plan voor interne communicatie voorgelegd. 
Doel is intern een betere informatie-uitwis-
seling te hebben, de betrokkenheid van de 
medewerkers van Brulocalis tijdens de hoofd-
zakelijk nog thuiswerkperiode te verbeteren, 
en dus bijgevolg het afstandswerken te faci-
literen.

We vermelden een paar zaken rond de in-
terne communicatie en middelen voor een 
betere informatiedoorstroming bij Brulocalis: 

•  Wekelijks vergadert het managementteam, 
waarbij af en toe presentaties worden ge-
geven door personeelsleden. Die verga-
deringen worden steeds gevolgd door 
teamvergaderingen voor elke dienst.

•  Regelmatige informatievergaderingen over 
de begroting.

•  De interne nieuwsbrief "Babbeleir", met 
nieuws, evenementen en activiteiten van 
elke dienst.

•  Interactieve online-vergaderingen "Brulo-
capéros", waarbij een of meer collega's een 
casus voorstellen.

•  De valven en informatieborden daar waar 
veel passage is waar belangrijke informatie 
wordt uitgehangen.

•  de organisatie van ad hoc informatiever-
gaderingen over bepaalde belangrijke on-
derwerpen of in geval van organisatorische 
veranderingen (in 2021 waren er geen).

•  Een gestructureerd onboardingproces voor 
nieuwe personeelsleden in de eerste weken 
na hun aankomst.

•  Een buddysysteem om nieuwkomers in hun 
eerste jaar op een meer informele manier 
te blijven begeleiden, door hun collega's.

•  Vlak voor de kerstvakantie werd een leuke 
teambuilding georganiseerd: een afstands-
kookcursus met alle werknemers, die de no-
dige ingrediënten thuis hadden ontvangen.

Volgend jaar werken we die zaken af: 
•  Er komt een interne presentatiebrochure 

van Brulocalis en haar diensten
•  Alle bestaande processen en procedures 

moeten op een geschikt platform worden 
gezet (SharePoint of een ander platform, 
afhankelijk van de in 2022 afgeronde audit).

•  De organisatie van een beleidsseminarie, 
met alle werknemers, zo mogelijk buiten 
de kantooromgeving, om de algemene 
doelstellingen van onze strategische nota 
2022-26 op een participatieve manier te 
vertalen en te operationaliseren, in de vorm 
van workshops en andere concrete acties.

•  De organisatie van een facultatief gezins-
vriendelijk evenement buiten het kantoor, 
buiten de werkuren, om elkaar beter te le-

ren kennen en de banden tussen de werk-
nemers aan te halen.

 
De werkgroepen via Teams 
De dienst INFOCOM bereidt de adviseurs 
voor en helpt hen hun intergemeentelijke 
werkgroepen te houden op het Microsoft 365 
Teams-platform, waar ze bestanden kunnen 
delen, samen kunnen werken aan gezamen-
lijke documenten, nota's kunnen controleren 
en valideren, in een online discussieruimte 
kunnen overleggen, en werkvergaderingen 
kunnen organiseren.
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De organisatie van evenementen
De dienst INFOCOM ondersteunt de advi-
seurs bij de organisatie van colloquia en eve-
nementen over verschillende thema's voor 
de leden van Brulocalis. Deze evenementen 
worden bijgewoond door gemiddeld 60 tot 
80 deelnemers.  

In 2021 zijn de volgende colloquia georgani-
seerd, alle op afstand, conform de geldende 
voorschriften:  
•  "Covid-19, openbare orde en repressieve 

aspecten. Welke rol voor de plaatselijke be-
sturen?, op 19 maart 2021. 

•  “Cybersecurity en RGDP: uitdagingen voor 
de lokale besturen”, georganiseerd in sa-
menwerking met Ethias op 10 juni 2021

•  Welke toekomst voor de mobiliteit in Brus-
sel? georganiseerd in samenwerking met 
Ethias op 21 oktober 2021

•  “Trends met een invloed op het huisves-
tingsbeleid in het Brussels gewest: het 
toeristische logies en de nieuwe woonvor-
men”, gepland voor 30 november 2021, in 
samenwerking met Belfius. Het colloquium 
moest wegens de coronasituatie worden 
uitgesteld tot 22 april 2022.

 

De vertalingen
Een medewerker van de dienst INFOCOM 
vertaalt voltijds alle teksten die door Bruloca-
lis worden gemaakt, zowel de interne teksten 
en nota’s als de publieksteksten. Onze eigen 
publicaties, zoals de Nieuwsbrief, de Gids van 
de mobiliteit en de Monitor van de duurza-
me ontwikkeling", worden intern vertaald. De 
meeste vertalingen worden vanuit het Frans 
naar het Nederlands vertaald. Dit moet soms 
zeer snel gebeuren, waardoor externe onder-
steuning nodig kan zijn.

3-   IN FINE HET WERK 
VAN BRULOCALIS 
BEKEND MAKEN

De dienst INFOCOM stelt heel wat content 
samen, coördineert publicaties, zorgt voor 
hun vertaling en productie en verspreiding. 
De dienst kiest per activiteit telkens het juis-
te communicatiemiddel volgens de gekozen 
doelgroep.
De dienst zorgt dat het imago van Brulocalis 
in alle media op identieke en permanente 
wijze wordt uitgedragen.

De Nieuwsbrief
Het tijdschrift “Nieuwsbrief” onderging en-
kele jaren geleden een grondige face-lift 
om aan te sluiten bij de nieuwe huisstijl van 
Brulocalis. De redactionele aanpak werd 
medio 2020 bevestigd door een enquête. 
De bedoeling was zo dicht mogelijk aan te 
sluiten bij de verwachtingen van de lezers. 
De papieren versie van de Nieuwsbrief geniet 
nog steeds de voorkeur. Het tijdschrift zorgt 
ervoor dat het relevante technische inhoud 
biedt voor de doelgroepen. De andere voor-
stellen komen in 2022. Er zullen meer visuals 
worden gebruikt en er komen meer beste 
praktijken in.



71A
ct

iv
it

ei
te

n-
ve

rs
la

g 
BR

UL
O

CA
LI

S 
20

21

Dankzij een nieuwe steun van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest hebben we in 2021 
vijf nummers kunnen uitbrengen. Het lezers-
publiek is geconsolideerd op meer dan 2.500 
abonnees (2.000 Franstalige abonnees en 
meer dan 500 Nederlandstalige abonnees). 
Dit zijn meer dan opmerkelijke cijfers voor 
een tijdschrift met een hoofdzakelijk techni-
sche en gespecialiseerde inhoud voor een 
publiek van Brusselse besluitvormers.

Naast de papieren versie wordt het tijdschrift 
ook in elektronische vorm op de website ge-
plaatst. Op die manier wordt de inhoud van 
het tijdschrift via dit instrument en de daaruit 
voortvloeiende nieuwsbrief nog breder on-
der de leden verspreid.

Het tijdschrift bestaat uit de volgende vas-
te rubrieken:
•  Vereniging in actie (verslag van de voor-

naamste activiteiten van Brulocalis)
•  Onder de loep (technische artikels over spe-

cifieke thema's)
•  Nieuws van het Gewest
•  In onze gemeenten, met goede praktijk-

voorbeelden
•  Actualiteit
•  Europagina

 

De artikels gingen vorig jaar over deze on-
derwerpen:

Nieuwsbrief 122
•  een state-of-the-art gemeentehuis voor de 

etterbeekse bevolking
•  overheidsuitgaven in schaarbeek zijn een 

gamechanger
•  yves cabuy-prijs voor openbare markten 

nder de loep 
•  laureaten van de kap-projectoproep - kli-

maatactieprogramma os communes 
•  het ocmw van sint-agatha-berchem vindt 

nieuwe manier om maaltijden aan huis te 
leverenahet 

•  recordaantal renovaties in de sociale huis-
vesting 

•  de integratie van migranten en vluchtelin-
gen: uitdagingen en perspectieven voor de 
plaatselijke besturen 

•  gelukkige verjaardag aan de cemr 
•  het plaatsen van werfsignalisatie in het brus-

selse hoofdstedelijke gewest

DOSSIER : Digitalisering              
en vereenvoudiging 
•  de zes werven van het easy way vereenvou-

dingsplan
•  vereenvoudiging: een gesprek met bernard 

clerfayt en cathy marcus 
•  een plan voor digitale toe-eigening – ieder-

een mee nder de loep 
•  informatisering van de plaatselijke besturen 

– de plannen voor 2021 
•  fidus online 
•  wegwijs in de elektronische handtekening 

dankzij gewestelijke gids 
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Nieuwsbrief 123
DOSSIER Corona, één jaar later
•  op alle fronten actie ondernemen. de erva-

ring van een burgemeester 
•  moeilijk om een goed evenwicht te vinden 
•  de handhaving van de coronamaatregelen 

en gas-boetes: terugblik op een aaneen-
schakeling die de eerste crisismaanden 
heeft getekend

•  de bestuurlijke politie tegen het coronavirus 
in brussel – uiteindelijk, wie doet wat?

•  samenwerking in marokko: één jaar corona

DOSSIER : vrouwen
•  een gemeente besturen in tijden van crisis: 

vijf schepenen maken de balans op van een 
marathonjaar

•  vrouwen in brusselse straatnamen. topogra-
fie van een minorisering

•  15-jarig gelijkheidscharter in nieuw kleedje

Nieuwsbrief 124
•  het plan van vivaqua voor de komende jaren 
•  laten we de waterkringloop zijn wezenlijke 

circulariteit teruggeven

DOSSIER : cybersecurity
•  een platgelegd overheidsnetwerk is ook 

een zaak van de gebruikers 
•  i-CITY werkt cyberbeveiligingsplan uit voor 

de stad brussel
•  Cyber risk: diensten en tools van ethias voor 

de lokale besturen

DOSSIER : financiën
•  lokale besturen zijn de onmisbare schakel 

voor het economische herstel
•  openbudgets.brussels: transparantie van 

overheidsfinanciën
•  het federale invorderingswetboek... en en-

kele praktische aandachtspunten
•  overmatige schuldenlast in het brussels 

hoofdstedelijk gewest
•  noodplan huisvesting zet alles op alles
•  archiefbeheer bij de brusselse lokale be-

sturen
•  het lokale ambtenarenpensioen - een stand 

van zaken
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Nieuwsbrief 125
•  Ethias: de nr. 1 verzekeraar van de gemeen-

ten blijven onder de loep 
•  machtsoverdracht bij Inforum 
•  “een gebouw voor een open en modern 

bestuur” 
•  Bruxelles Formation verhuist kantoor naar 

gare maritime 
•  de voor- en nadelen van een tewerkstelling 

“artikel 60” voor buitenlandse werknemers 
•  de federatie van brusselse OCMW’s ver-

eenvoudigt en versterkt de toegang tot de 
gezondheidszorg voor het ocmw-publiek 

•  de impact van covid-19-maatregelen op 
mensenrechten in woonzorgcentra: een 
kwalitatief onderzoek

•  het nieuwe gemeentelijke internationale 
samenwerkingsprogramma in de startblok-
ken! 

•  de pandemiewet is in werking getreden – 
gevolgen voor de brusselse lokale besturen 

•  local registration authority: tijd voor imple-
mentatie! 

•  “de gemeenten moeten een rol spelen in 
het europees bestuur” - gesprek met stefa-
no bonaccini, voorzitter van de regr

 

 

 

Nieuwsbrief 126
•  Watermaal-Bosvoorde opent kringloopwinkel
•  Nieuws van het gewest : Nieuwe iris-

box-campagne. begeleid je gebruikers 
•  Nieuws van het gewest : Loonsverhoging 

gemeente- en ocmw-personeel 
•  Europagina : Twee jaar corona: de lokale 

regeringen krijgen nog altijd geen lange-
termijnsteun 

•  Europagina : Het burgemeestersconvenant: 
voorloper in de klimaattransitie 

•  Actualiteit : Hoorzitting in de kamer over 
de gas-boetes

 
DOSSIER : migranten integratie en werk 
•  Onder de loep : Atypische arbeid: valstrik of 

springplank voor migrerende werknemers? 
•  Nieuws van het gewest : 19 brusselse pro-

jecten tegen discriminatie bij de aanwerving 
•  In onze gemeenten : In gesprek met vereni-

gingen die zich inzetten voor de integratie 
van migranten in Schaarbeek

 
DOSSIER : mobiliteit
•  welke toekomst voor de brusselse mobili-

teit?  
•  In onze gemeenten : Cema’s leren bij over 

mobiliteit in leuven 
•  Actualiteit : Pro velo heeft voor de gemeen-

ten een project elektrisch fietsen
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Andere periodieke of occasionele publicaties
Twee periodieke tijdschriften worden door de 
dienst Duurzame Stad van Brulocalis verzorgd: de 
Monitor Duurzame Ontwikkeling en de Gids van de 
mobiliteit. De dienst INFOCOM helpt zo nodig bij 
de opmaak en zorgt dat de publicatie, zodra deze 
online staat, te vinden is via de verschillende com-
municatiemiddelen van Brulocalis.

Het jaarverslag dat u hier in handen heeft, wordt sa-
mengesteld en verzorgd door de dienst INFOCOM. 
Het is een onmisbaar instrument om bekendheid 
te geven aan alle activiteiten die Brulocalis elk jaar 
ontplooit. Het wordt opgesteld in het eerste kwar-
taal van het daaropvolgende jaar en in het voorjaar 
voorgelegd aan de verschillende politieke organen 
(Bureau, Raad van Bestuur).

Brulocalis publiceert ook thematische fiches, de 
Brulocafiches, op ad-hoc basis. Het doel is mandata-
rissen en ambtenaren te ondersteunen bij hun werk 
en opzoekingen binnen hun gemeente. Deze fiches 
bestrijken verschillende thema's die onderverdeeld 
zijn in zeven hoofdstukken. Ze helpen de talrijke 
situaties zo goed mogelijk aan te pakken:
• Gemeentebelastingen en -retributies
• De besluiten van de burgemeester
• Openbaarheid van bestuur
• Werking van de gemeentelijke organen
• De bevoegdheden van de burgemeester
• De leefomgeving
• Huisvesting
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Deze publicatie verschijnt uitsluitend onli-
ne. Hierdoor kan snel en direct informatie 
gegeven worden. Online fiches kunnen ook 
makkelijker geüpdatet worden dan gedruk-
te. In 2021 zijn de coronafiches bijgewerkt.

De dienst INFOCOM staat ook in voor de 
coördinatie van de "Nieuwe gemeentewet" 
(NGW): wetswijzigingen worden zodra zij 
van kracht worden, ingevoerd in de elek-
tronische versie die op onze website be-
schikbaar is. Brulocalis geeft de voorkeur 
aan deze elektronische versie en levert niet 
langer een papieren versie. Een eventuele 
herziening van de NGW in 2022 zou ons er 
echter opnieuw toe kunnen bewegen een 
gedrukte versie uit te geven.

De website: nieuws en analyses 
De website www.brulocalis.brussels blijft 
voor de leden van Brulocalis een belangrijke 
bron van informatie. Door zijn flexibiliteit en 
snelle toegang neemt de site een bevoor-
rechte plaats in om de lokale besturen op 
de hoogte te houden van de verschillende 
onderwerpen die door Brulocalis worden 
opgevolgd.

In 2021 hebben meer dan 271.000 men-
sen de website van Brulocalis bezocht, een 
gemiddelde van 22.586 bezoekers per 
maand. In totaal werden 586.974 pagina's 
bekeken, d.w.z. ongeveer 2.250 pagina's 
per werkdag. In 2021 zien we een daling 

van het aantal bezoekers van onze website 
met ongeveer 15%. Het jaar daarvoor, met 
de start van de gezondheidscrisis in maart 
2020, van de lockdown en het verplichte 
telewerken, werd er meer content op gepu-
bliceerd, vooral rond corona waardoor het 
verkeer ook was toegenomen.

Het besloten deel van de site, dat voorbe-
houden is aan de leden van de werkgroepen 
en beheersorganen, blijft beperkt toegan-
kelijk en dient als platform voor de uitwis-
seling van documenten (notulen, agenda's 
van vergaderingen, maar ook alle notities of 
correspondentie die voor hen nuttig is).

In 2021 hebben we inhoudelijk voortge-
werkt aan de nieuwe site. De huidige dateert 
immers van 2007. Er is een uitgebreid bestek 
opgesteld met de belangrijkste elementen 
voor die nieuwe site, op basis van een ge-
detailleerde behoefteanalyse en analyse van 
de gebruikersverwachtingen en verwachtin-
gen van de leden, die eind 2020 uitgevoerd 
zijn geweest. Op het einde van de zomer van 
2021 werd de webbuilder uitgekozen en in 
het najaar is gestart met de ontwikkeling. De 
nieuwe site zal een aangenamer design heb-
ben en het leescomfort verhogen, hij zal ook 
gebruiksvriendelijker zijn en meer intuïtief 
aanvoelen bij de navigatie. Hij moet voor de 
zomer van 2022 online staan.

De nieuwsbrief
Tussen januari en december 2021 heeft Bru-
localis nieuwsbrieven nrs. 288 tot 302 ver-
spreid, d.w.z. 15 uitgaven. De laatste is nog 
steeds te downloaden op het adres: 
https://brulocalis.brussels/fr/Publications/
newsletter/. 
Deze nieuwsbrief, die al 15 jaar verschijnt, 
vult de informatie op de Brulocalis-web-
site aan en bevat hyperlinks naar de laatste 
nieuwsberichten die online zijn geplaatst. 
Het aantal abonnees blijft stabiel op bijna 
5.000 lezers.

Dit zijn de onderwerpen van de nieuwsbrief:
•  Nieuws van Brulocalis en van derden die 

van belang zijn voor haar leden,
•  De evenementenkalender en de agenda 

van de te volgen opleidingen,
•  Nieuwe subsidies in de databank.
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Persaandacht voor Brulocalis
Brulocalis wordt regelmatig in de (Franstalige) pers vermeld over 
een paar van de onderwerpen waaraan zij meewerkt. De vereniging 
heeft ook gezorgd voor meer zichtbaarheid door vragen van diverse 
journalisten te beantwoorden. 

La commune lance des Ateliers de la Démocratie

Urbanisme : neuf gros projets immobilier bruxellois doivent reprendre à zéro à 
cause de l'arrêt de la Cour constitutionnelle

La taxation kilométrique profitera aussi aux 19 communes

Bruxelles veut moins de voitures garées dans les rues

Le lâcher de colombes est interdit en Région bruxelloise

Plus de 200.000 fausses cartes PMR en Belgique

Plus de 7700 amendes PMR annulées en 2020

Amendes Covid : la police bruxelloise a fait preuve d'excès de zèle lors des 
deux premiers mois de confinement

Les polices du pays sur le pied de grève

Les salaires sèment la zizanie entre Verlinden, les syndicats et les communes

Gérard s'agace des câbles qui traversent les trottoirs pour recharger les voitures

Verlinden et les policiers inconciliables: «Demain, ça sera les tribunaux, vendredi 
les aéroports, lundi Bruxelles»

Le face-à-face : la vaccination obligatoire pour le personnel soignant

La Ville de Bruxelles se veut inclusive pour les migrants

Refinancement du "fonds social de l’eau" pour compenser l'augmentation : "Il ne faut 
pas avoir honte d’aller au CPAS demander une aide"
Christian Lamouline souhaite renouveler l’accord de coopération avec Grand 
Dakar - Édition digitale de Mons (sudinfo.be)
Des communes asphyxiées, c’est la démocratie en danger (lire l'entièreté de 
cette carte blanche en page 32).

In 2021 tellen we dus 17 vermeldingen over verschillende thema's 
(lokale democratie, stedenbouw, kilometerheffing, parkeren,
politie, pensioenen, PBM-kaarten, vaccinatie van zorgpersoneel,
verenigingswerk, waterarmoede, laadpalen, integratie van migranten, 
intergemeentelijke samenwerking, enz.):
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De algemene diensten

Het belang en de cruciale rol van dit departement hoeft niet meer aangetoond te worden. Het vormt immers de hoeksteen van 
de diensten die Brulocalis aanbiedt, aangezien het ondersteuning biedt bij de talrijke opdrachten van alle medewerkers die zo 
goed mogelijk moeten beantwoorden aan de verwachtingen en behoeften van de leden van de vereniging. Het beheert ook 

alle HR-gerelateerde aspecten, zoals de administratieve opvolging maar ook het welzijn en de motivatie van de medewerkers.        
Het team van de Algemene Diensten speelt een centrale rol in de projecten en activiteiten van Brulocalis door de nodige onder-

steuning aan te reiken.   

De Algemene Diensten leggen zich toe op 
alle administratieve, operationele en logis-
tieke aspecten. Zij vormen de draaischijf die 
permanente ondersteuning biedt – zowel 
administratief en financieel als op het vlak 
van human resources en informatica – zodat 
iedereen zijn werk zo goed mogelijk kan ver-
richten. Op die manier draagt het team bij tot 
de goede werking van de vereniging. Deze 
kostbare bijdrage creëert een dynamische sy-
nergie die onze adviseurs en andere mede-
werkers ondersteunt bij hun dagelijks werk.

In samenspraak met de andere diensten 
staat het team in voor de binnenkomende 
en uitgaande post, de organisatie van eve-
nementen zoals vergaderingen, seminaries 
of studiedagen, de lay-out van documenten 
volgens het grafisch charter en de voorberei-
ding van allerhande dossiers en activiteiten. 

Zij nemen de organisatie van de vergaderin-
gen van de politieke organen op zich, de ac-
tualisering van listings van mandatarissen, de 
archivering van documenten, de verzending 
van publicaties en newsletters, het onthaal 
van deelnemers tijdens evenementen, de bij-
werking van de database met contactgege-
vens en de afhandeling van e-mails (mailbox 
‘welcome’ en ‘mobiliteit’).

Het team beheert de financiële en budgettai-
re aspecten van Brulocalis. Het werkt mee aan 
de voorbereiding en financiële verslaggeving 
van subsidiedossiers. 

Het team van de Algemene Diensten is gewa-
pend om nog polyvalenter en doeltreffender 
te werken. De versterking van het financieel 
en HR-management zullen ongetwijfeld lei-
den tot een beter intern management. Alle 
teamleden stellen hun competenties ten 
dienste van de vereniging om de dienstver-
lening te professionaliseren, zowel aan de 
medewerkers als aan de leden.
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La présence d’une collaboratrice en charge 
du Bien-être du personnel a permis de gé-
rer dans les meilleures conditions la période 
de confinement dû au COVID-19. Cette 
mission-clé continue d’assurer sur base 
d’échanges continus la motivation de tous 
les collaborateurs. Des entretiens individuels 
ont eu lieu afin de donner la parole à chaque 
collaborateur et ainsi pouvoir exprimer son 
vécu personnel.

Ces multiples missions et tâches sont indis-
pensables. Elles permettent à chaque colla-
borateur au sein de Brulocalis d’avancer dans 
ses activités et de mener à bien des projets 
d’envergure tout en offrant aux élus et agents 
des Pouvoirs Locaux bruxellois un service pro-
fessionnel.
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I n t e r n a t i o n a l e  w e r k i n g 
(CLRAE, CEMR, UCLG)   

a-  Vertegenwoordi-
ging in het CLRAE 

Brulocalis coördineert als delegatiesecre-
taris de werkzaamheden van de Belgische 
delegatie bij het Congres van Lokale en Re-
gionale Autoriteiten van Europa (CLRAE), de 
paneuropese politieke assemblee bestaande 
uit 318 verkozenen (gewest- en gemeente-
raadsleden, burgemeesters en regiovoorzit-
ters) die meer dan 200.000 lagere overheden 
vertegenwoordigen uit de 47 lidstaten van 
de Raad van Europa (RvE). Dit orgaan speelt 
een fundamentele rol in de bevordering van 
de democratie door de lokale en regionale 
besturen te betrekken bij de werkzaamheden 
van de RvE. Brulocalis volgt de aangeduide 
Brusselse, Waalse en Vlaamse verkozenen 
(7 effectieven en 7 plaatsvervangers) op en 
begeleidt ze in de drie commissies van het 
CLRAE: de Monitoringscommissie (opvolging 
van de verplichtingen en verbintenissen van 
de lidstaten), de Governancecommissie en 
de Current Affairs commissie voor actuele 
kwesties.
Het CLRAE heeft als taak de bevordering van 
de territoriale democratie, de verbetering van 
de lokale en regionale besturen en de ver-
sterking van hun autonomie. Het voert gere-
geld toezichtbezoeken in elke lidstaat uit om 

de uitvoering van het Europees handvest van 
de lokale autonomie onder de loep te nemen 
in de 47 lidstaten van de RvE. Na dergelijke 
missies stelt het zijn conclusies voor in een 
rapport en keurt het aanbevelingen goed die 
de regeringen moeten respecteren, alsook re-
soluties met het oog op de verbetering van 
het bestuur. 

Het CLRAE onderzoekt geregeld de lokale en 
regionale verkiezingen in de lidstaten van de 
RvE. Op basis van deze waarnemingen, die 
betrekking hebben op zowel het verloop van 
de stemming als de verkiezingscampagne 
zelf, kan er op het hoogste niveau een dialoog 
aangegaan worden met de vertegenwoordi-
gers van de politieke partijen en fracties, met 
de kiescommissies maar ook met de media 
en de ngo’s. Het CLRAE versterkt eveneens 
de samenwerking en de partnerschappen 
met de lidstaten en andere Europese instel-
lingen en verenigingen ter bevordering van 
de lokale en regionale democratie. 

Tot slot biedt het Congres van Lokale en Re-
gionale Autoriteiten van Europa een politiek 
platform om na te denken over de rol van 
de lokale en regionale besturen en om in te 
spelen op de grootste uitdagingen van de 
moderne samenleving. Het heeft onder meer 
concrete en coherente beleidsmaatregelen 
uitgestippeld omtrent de preventie van radi-
calisering, het beheer van migratiestromen 
en de verbetering van het integratiebeleid.

Het CLRAE biedt op die manier een bevoor-
rechte plaats voor politieke dialoog, zodat 
de vertegenwoordigers van de lokale en re-
gionale besturen gemeenschappelijke pro-
blemen kunnen bespreken, hun ervaringen 
kunnen uitwisselen en met de nationale re-
geringen in dialoog kunnen gaan.

In het najaar 2020 moesten de lidstaten van 
het Congres hun delegaties vernieuwen 
aangezien het mandaat 2016-2020 ten ein-
de kwam. De samenstelling van de nieuwe 
Belgische delegatie werd bekrachtigd tijdens 
de 40e (virtuele) plenaire zitting op 23 en 24 
maart 2021:
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REGIONALE KAMER: 

EFFECTIEVEN
• Carla DEJONGHE  
Brussels parlementslid
Vicevoorzitter van de Belgische delegatie
• Karl-Heinz LAMBERTZ  
Parlementslid van de Duitstalige                
gemeenschap
• Joris NACHTERGAELE  
Vlaams parlementslid
• Maxime HARDY  
Waals parlementslid

PLAATSVERVANGERS
• Joke SCHAUVLIEGE  
Vlaams parlementslid
• Emmily TALPE  
Vlaams parlementslid
• Olivier MAROY  
lid van het parlement van de Fédération 
Wallonie-Bruxelles

LOKALE KAMER: 

EFFECTIEVEN
• Marc COOLS 
Gemeenteraadslid in Ukkel
• Ines SWAELENS 
Gemeenteraadslid in Ternat
• Julie PATTE  
Gemeenteraadslid in Charleroi

PLAATSVERVANGERS
• Jean-Paul BASTIN 
Burgemeester van Malmedy, Voorzitter van 
de Belgische delegatie 
• Romain GAUDRON 
Gemeenteraadslid in Aarlen  
• Mieke VAN DEN BRANDE 
Schepen in Bonheiden  
• Cindy VERBRUGGE 
Schepen in De Panne
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Als secretariaat van de Belgische delegatie 
bij het CLRAE heeft Brulocalis de drie sessies 
van het congres in 2021 bijgewoond: de twee 
online deelsessies (23-24 maart en 15-17 
juni) en een fysieke sessie (26-28 oktober) in 
Straatsburg. Tijdens de zitting van maart heeft 
het Congres de nieuwe prioriteiten voor de 
jaren 2021-2026 goedgekeurd.
Tijdens de 41e zitting van het Congres in 
oktober hebben vijf leden van de Belgische 
delegatie die in Straatsburg aanwezig waren, 
ook persoonlijk de mogelijkheden kunnen 
bespreken om de begroting van het Congres, 
dat momenteel met een echt financierings-
probleem kampt, te ondersteunen. De door 
Brulocalis vergezelde Belgische delegatie 
heeft actief deelgenomen aan de zitting van 
het Congres, meer bepaald aan de drie the-
matische debatten die tijdens de zittingen 
werden gehouden: 
•  Samenwerkingsplatforms voor woningver-

huur: uitdagingen en kansen voor de ge-
meenten;

•  Migratie: aanhoudende uitdagingen voor 
steden en regio's;

•  De arbeidsomstandigheden van lokale ver-
kozenen in tijden van opruiende taal en fake 
news op het internet.

Meer informatie over de werkzaamheden van 
2021 is terug te vinden op de website van 
het CLRAE via volgende link: https://www.
coe.int/en/web/congress/sessions 

Voor de 2de editie van het Human Rights 
Handbook for Local and Regional Authorities 
werden de Brusselse gemeenten gevraagd 
naar bijdragen en goede praktijken over ge-
zondheid, onderwijs, werk, huisvesting en 
sociale zekerheid, bescherming, inclusie en 
integratie, meer bepaald gelinkt aan de co-
ronapandemie. Deze nieuwe editie is online 
beschikbaar: https://www.coe.int/en/web/
congress/-/human-rights-handbook-for-lo-
cal-and-regional-authorities-aimed-at-pro-
moting-social-rights-at-local-level.

 
 

41e zitting van het congres
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b-  Vertegenwoordi-
ging in de Raad van Eu-
ropese Gemeenten en 
Regio's (CEMR) en in 
United Cities and Local 
Governments (UCLG)

Brulocalis is vertegenwoordigd in de instan-
ties van de Raad van Europese Gemeenten 
en Regio's (CEMR), de Europese koepel van 
de verenigingen van gemeenten en regio's. 
De CEMR is aanwezig in 40 landen en voert 
bij de Europese Unie en de Raad van Europa 
actie met betrekking tot de ontwikkeling van 
de instellingen ten gunste van de lokale en re-
gionale besturen, waarbij het de waarden van 
lokale democratie en autonomie hoog in het 
vaandel draagt. De CEMR is de enige organi-
satie die de nationale verenigingen van lokale 
en regionale besturen verenigt en dus via hen 
al die bestuursniveaus vertegenwoordigt. 
Bij de CEMR zijn 60 verenigingen aangeslo-
ten uit 41 van de 47 lidstaten van de RvE, 
waarvan de 28 EU-lidstaten. In totaal verte-
genwoordigen deze verenigingen besturen. 
Sinds de oprichting in 1951 stimuleert en 
steunt de CEMR de opbouw van een eenge-
maakt en democratisch Europa gestoeld op 
lokale autonomie, de naleving van het subsi-
diariteitsbeginsel en burgerparticipatie.

De werkzaamheden draaien rond twee pijlers:

1.  invloed uitoefenen op het Europese beleid 
in alle domeinen die betrekking hebben 
op de gemeenten en regio's;

2.  een forum vormen voor debat en samen-
werking tussen de lokale en regionale 
besturen in Europa via onze nationale ver-
enigingen.

De activiteiten van de CEMR draaien rond zes 
thematische domeinen, waarvoor Brulocalis 
de werkgroepen dient bij te wonen: 

1. Governance, democratie en burgerschap

2. Leefmilieu, klimaat en energie

3. Internationale samenwerking en inzet

4. Economische, sociale en territoriale cohesie

5.  Lokale en regionale besturen overheids-
diensten

6. Statutaire en algemene zaken van de CEMR

Het werkprogramma en de thematische en 
politieke prioriteiten waarmee de CEMR zich 
in 2021 bezighield, zijn hier terug te vinden:  
https://www.ccre.org/en/article/introducing_
cemr.  
De CEMR heeft ook het platform “External 
Funded Activities” opgericht. Deze interne 
werkgroep wil invloed hebben op de Europe-
se subsidieprogramma's, ervaringen/goede 
praktijken uitwisselen tussen deelnemers en 
Europese fondsen in kaart brengen voor de 
financiering van projecten van gemeentelijk 

belang. In dit kader heeft Brulocalis de gele-
genheid gehad de behoeften van haar leden 
over te brengen teneinde hun deelneming 
aan Europese projecten te vergemakkelijken.
De CEMR is ook de Europese afdeling van de 
wereldkoepel United Cities and Local Gover-
nments (UCLG), die er de Europese besturen 
op internationaal niveau vertegenwoordigt. 
We vermelden ook dat Brulocalis aanwezig is 
in de instanties van United Cities and Local 
Governments (UCLG), de wereldkoepel van 
de verenigingen van lokale besturen waarvan 
de CEMR deel uitmaakt, op niveau van de we-
reldraad en het uitvoerend bureau.
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Op 31 december 2021                                  
was de situatie als volgt:

OP GEWESTELIJK                                           
EN BICOMMUNAUTAIR NIVEAU

•  Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur: 
Algemene Vergadering – Raad van Bestuur – 
Wetenschappelijk College

•  Gewestelijke Ontwikkelingscommissie
•  Gewestelijke commissie mobiliteit
•  Begeleidingscomité missie mobiliteit
•  Raad voor het Leefmilieu
•  Beheerscomité Villo
•  Adviesraad voor de huisvesting
•  Actiris: Territoriaal Werkgelegenheidspact 

– plenaire commissie – transversale groep 
– diversiteitsbeleid – technische commissie 
diversiteitsbeleid – ESF: begeleidingscomité

•  Overlegplatform voor de sociale economie
•  Forum voor duurzame ontwikkeling: bege-

leidingscomité
•  Lokale Agenda 21: begeleidingscomité
•  Gemeenschappelijke Gemeenschapscom-

missie: Adviesraad voor Gezondheids- en 
Welzijnszorg – Observatorium voor Gezond-
heid en Welzijn

•  Stuurcomité van het Brussels Agentschap 
voor Administratieve Vereenvoudiging 
EasyBrussels Gewestelijke Overheidsdienst 
Brussel (GOB) – Buitenlandse betrekkingen: 
Cordirelex

•  Comité C: technische groep ‘hervorming van 
het sociaal handvest’, comité voor syndicaal 
overleg van het comité lokale overheidsdien-
sten

•  GOB: commissie voor de nieuwe gemeen-
telijke boekhouding, technisch comité voor 
statistiek

•  Werk- en informatiegroep ‘overheidsop-
drachten’ – ‘gegroepeerde aankopen’, de-
legatie, rationalisering van de instrumenten 
voor strategie en aankopen (ROSA), centra-
lisering van de opdrachten

•  Intergemeentelijke werkgroep ‘subsidies’: 
stuurgroep, werkgroep ‘tools’, werkgroep 
‘Gewest/Gemeenten’, werkgroep ‘Europa’

•  Intergemeentelijke werkgroep ‘burgerlijke 
stand - bevolking’ (WIG 19) Intergemeente-
lijke werkgroep ‘LEX’ (WIG Lex)

•  Referentiecentrum voor de stadsberoepen 
en het openbaar ambt: Raad van Bestuur, 
Algemene Vergadering

OP HET NIVEAU VAN DE                            
GEMEENSCHAPPEN

•  Conseil de l’Enseignement des Communes 
et des Provinces: Raad van Bestuur

•  Onderwijssecretariaat van de Steden en 
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap: 
Raad van Bestuur, Overlegcomité

•  Burger, Bestuur en Beleid: redactiecomité
•  Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopéra-

tion internationale
•  Fédération Wallonie-Bruxelles: Conseil 

Communautaire de l’Aide à la jeunesse, 
Conseil général des Politiques culturelles, 
Observatoire de la Politique culturelle, 
Commission des Centres culturels

•  Fédération Wallonie-Bruxelles – Office nati-
onale de la Naissance et de l’Enfance: Com-
mission d’Avis sur les Centres de Vacances, 
Commission d’agrément Accueil Temps 
libre

DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE LOKALE BESTUREN

Brulocalis vertegenwoordigt de Brusselse lokale besturen in heel wat instanties op gewest- of gemeenschapsniveau, 
maar ook op federaal of internationaal niveau. Deze vertegenwoordiging wordt verzekerd door 
gemeentemandatarissen, die meestal deel uitmaken van de raad van bestuur, door de directie of door personeelsleden 
van de studiedienst van de vereniging, als het technische karakter van de werkzaamheden hun aanwezigheid vereist. 
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OP FEDERAAL NIVEAU

•  Vereniging van Belgische Steden en Ge-
meenten: Algemene Vergadering, Raad van 
Bestuur, Directieraad, Federaal comité van 
de OCMW’s

•  Federale Pensioendienst (FPD): Beheers-
comité – Technische comités ‘Pensioenen’, 
‘Collectieve sociale dienst’, ‘2e pijler’ – Co-
mité ‘sociaal maribel fonds’

•  Vereniging van de Sociale Huisvesting: 
Raad van Bestuur FOD Binnenlandse Zaken: 
Adviesraad van Burgemeesters 

•  Eerste Minister: Federale Commissie Over-
heidsopdrachten FOD Financiën: Hoge 
Raad van Financiën

• FOD Economie: Hoge Raad voor Statistiek
•  FOD Mobiliteit en Vervoer: Federale Com-

missie voor de Verkeersveiligheid
• Rijksregister: Comité van de gebruikers
•  Contactgroep Belfius: Vereniging van Bel-

gische Steden en Gemeenten
•  Contactgroep Ethias: Vereniging van Belgi-

sche Steden en Gemeenten
• Inforum: Ledenvergadering
•  DGOS: Internationale samenwerking – Be-

geleidingscomité GIS

•   FOD Volksgezondheid: werkgroep ‘preven-
tiebeleid voor infecties in ROB/RVT’

•  RIZIV: comité ziekteverzekering, comité van 
de dienst medische controle

•  FOD Volksgezondheid: Nationale Raad 
voor Ziekenhuisvoorzieningen

•  Agentschap voor Administratieve Vereen-
voudiging (AAV): modernisering en infor-
matisering van de burgerlijke stand

•  FOD Sociaal Overleg: Federale Adviescom-
missie Maatschappelijk Welzijn POD Maat-
schappelijke Integratie: overleg OCMW

• Belgisch platform voor armoedebestrijding
• Fedasil: operationeel nationaal overleg
•  Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: 

Begeleidingscomité Begeleidingscomité 
van de onderzoek-actie ‘Gebruik van RAI 
in rusthuizen’
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OP INTERNATIONAAL NIVEAU

•  Raad van Europa: Congres van de lokale en 
regionale besturen van Europa – Kamer van 
de lokale besturen – Commissie follow-up

•  Raad van de Europese Gemeenten en Re-
gio's (REGR): Directiecomité – Directeurs en 
secretarissen-generaal, thematisch netwerk 
cohesiebeleid, platform ‘Lokale en regiona-
le besturen als werkgever en dienstverle-
ner’ – focusgroepen ‘Lokale en regionale 
besturen als werkgever’ en ‘Internationale 
samenwerking en partnership’ – focusgroep 
‘Jumelages’, ‘Overheidsopdrachten en con-
cessies van diensten’ – commissie ‘Bestuur 
en burgerschap’ – permanente commissie 
‘Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in 
het lokale leven’, observatoria ‘Handvest 
voor de gelijkheid tussen man en vrouw in 
het lokale leven’ en ‘Impact van de crisis op 
de lokale en regionale overheden en de-
centralisatie’

•  United Cities and Local Governments 
(UCLG): wereldvergadering
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2021
Bruto bedragen  Aantal aanwezigheden op vergaderingen 

Gemeenten OCMW OCMW-comité Bureaux RvB

AMRANI Myriem 0 0 0 0 1
BAUWENS Marie-Pierre 107,51 0 0 0 1
BEOZIERE Christian 322,53 0 0 0 3
BERTRAND Jos 1505,14 0 0 11 3
BIERMANN Jonathan 215,02 0 0 0 2
BOIKETE Philippe 1290,12 0 0 10 2
BOUMRAYA Jasmine 107,51 0 0 0 1
DE WOLF Vincent 0 0 0 0 0
DELEUZE Olivier 0 0 0 12 0
DELVAUX Anne 322,53 0 0 0 3
DEVACHT Cindy 322,53 0 0 0 3
DHONT Riet 0 0 0 0 0
DOYEN Hervé 1505,14 0 0 12 2
EVRAUD Danielle 322,53 0 0 0 3
FARNIR Nathalie 0 0 0 0 0
GOSUIN Didier 0 0 0 0 2
HADDIOUI Sihame 107,51 0 0 0 1
HERMANS Marc 322,53 0 0 0 3
JANSSEN Serge 322,53 0 0 0 3
JAQUEMYNS Philippe 0 0 0 0 3
LEDAN Perrine 322,53 0 0 0 3
LEISTERH David 0 0 0 0 0
LENAERS Patrick 0 0 0 0 0
LOEWENSTEIN Marc 1612,65  0  0 12 3

PRESENTIEGELDEN 2021

Overeenkomstig de beslissing van de Raad van Bestuur van 25 juni 2013 bedraagt het presentiegeld 108,45 euro bruto per zitting. Dit presen-
tiegeld wordt geïndexeerd volgens de index van de consumptieprijzen. Bij dit bedrag moet ook de voorheffing en de RSVZ-bijdrage gerekend 

worden. Geen enkele bestuurder krijgt voordelen in natura.
In 2021 bedroeg het presentiegeld 107,51 euro bruto per zitting.
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2021
Bruto bedragen  Aantal aanwezigheden op vergaderingen 

Gemeenten OCMW OCMW-comité Bureaux RvB
LONFILS Nicolas 107,51 0 0 0 1
MAINGAIN Olivier 0 0 0 0 2
MAROT Gilles 0 0 0 0 0
MGHARI Abdellatif 0 0 0 0 0
MOHAMMAD AAMIR NAEEM Sunny 322,53 0 0 0 3
MOUREAUX Catherine 0 0 0 0 0
NGUYEN Hang 107,51  0  0 0 1
NYSSENS Marie 215,02 0 0 0 2
OBEID Stéphane 1290,12 0 0 11 1
OURIAGHLI Mohamed 107,51 0 0 0 1
PEETERS Harold 0  0  0 0 1
PETRE Lucie 322,53 0 0 0 3
PICQUÉ Charles 0 0 0 0 1
RAETS Martine 1505,14 0 0 12 2
RALET Maximilien 322,53 0 0 0 3
RAYMENANTS Jos 215,02 0 0 0 2
RIGODANZO Vanessa 1290,12 0 0 10 2
ROBERTI Stéphane 0 0 0 0 0
ROSSIGNOL Philippe 0 0 0 0 1
SPINETTE Jean 0 0 0 0 2
VAN DEN BOSCH Esmeralda 0 0 0 0 1
VAN DER LIJN Patricia 107,51 0 0 0 1
VERMEULEN Marcel 0 0 0 0 0
VITOUX Jean-Claude 107,51 0 0 0 1
Khalid ZIAN 0 0 0 0 0

Algemeen totaal 14728,87 0 0 78 76

Nota : Sommige bestuurders deden in 2021 afstand van hun presentiegeld, aangezien ze onderworpen 
zijn aan de beperking van het plafond van 150% van het bedrag van de parlementaire vergoeding over-
eenkomstig artikel 20bis van de Nieuwe gemeentewet, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1999 tot beperking 
van de cumulatie van het mandaat van burgemeester en schepen met andere ambten.
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